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Circular 030/2011 

Curitiba, 08 de junho de 2011. 
 
Do Comitê de Canoagem Slalom 
Argos Gonçalves Dias Rodrigues; 
Fabio André Haack; 
Hilário Neves Ezquero; 
Romualdo Povroznik Junior. 
 
Aos 
Presidentes das Entidades Filiadas e  
Atletas da Canoagem Slalom 
 
Ref: Convocação Equipe Permanente para eventos internacionais 2011 e Seletiva Nacional para 
Campeonato Pan-americano, Mundial Júnior e Jogos Olímpicos 2012. 
 
1)  CONVOCAÇÃO EQUIPE PERMANENTE 

  
 A Confederação Brasileira de Canoagem, neste ato representada pelo Supervisor da 
Modalidade Interino abaixo assinado, atendendo a solicitação dos novos patrocinadores da 
canoagem brasileira, vem, respeitosamente, CONVOCAR os atletas abaixo discriminados para 
compor a EQUIPE PERMANENTE DE CANOAGEM SLALOM 2011, que estará residindo e 
treinando na Cidade de Foz do Iguaçu, sob o comando do treinador italiano Ettore Ivaldi. 
 Os atletas convocados deverão confirmar a presença através dos e-mail 
argos@cbca.org.br até o dia 30 de junho de 2011, comprometendo-se a seguir rigorosamente o 
Regimento Interno das Seleções Nacionais, as regras dos patrocinadores quanto aos patrocínios 
pessoais, regras do COB e do Ministério do Esporte. Para os atletas estudantes do ensino 
fundamental e médio, será obrigatória a transferência de colégio para a Cidade de Foz do 
Iguaçu e o comprometimento dos atletas em apresentarem boletins escolares regularmente na 
sub-sede da CBCa, estando vedada a continuidade das atividades aos atletas que sofram 
reprovação escolar, excetuada mediante apresentação de justificativa a ser analisada pelo 
Comitê de Canoagem Slalom. 
 Com relação aos atletas estudantes do ensino superior, a CBCa recomenda e estimula a 
conclusão do curso, porém reconhece que as viagens internacionais dificultam a aprovação 
escolar, e, portanto, em caso de reprovação em conseqüência das faltas devido a  participação 
em competições internacionais, será permitido ao atleta a continuidade na Equipe Permanente. 
 Os atletas receberão moradia, transporte, alimentação e ajuda de custo para manterem-
se em Foz do Iguaçu. Os três maiores objetivos para a Equipe serão Jogos Olímpicos 2012 e 
2016, além do Campeonato Mundial Sub 23 e Júnior de 2015, que será realizado na Cidade de 
Foz do Iguaçu, Estado do Paraná. 
 A apresentação dos atletas deverá acontecer apenas no momento que houver a 
liberação dos recursos por parte dos patrocinadores, provavelmente no início do mês de 
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agosto, porém é importante que os atletas abaixo relacionados comecem a verificar a questão 
da transferência dos estudos. Caso alguém pretenda transferir-se para Foz, antes do início do 
Projeto, até mesmo para prestar vestibular no mês de julho, existe a possibilidade da CBCa 
fornecer apenas a hospedagem até o início do projeto.   
   

 ATLETA CAT LOCAL OBJETIVO 

1 Cássio Ramon Petry C1MSR ASTECA – TRÊS COROAS – RS JO 

2 Charles Fernando Correia C1MSR ASPEN – PIRAJU – SP JO – SUB 23 2015 

3 Leonardo Lucas Curcell C1MJR IMEL – FOZ DO IGUAÇU – PR JO – SUB 23 2015 

4 Felipe Borges da Silva C1MJR IMEL – FOZ DO IGUAÇU – PR JO – SUB 23 2015 

5 Maicon Henrique Borba C1MME IMEL – FOZ DO IGUAÇU – PR JO – Mundial JR 
2015 

6 João Vitor Martins Machado K1MSR IMEL – FOZ DO IGUAÇU – PR JO 

7 Ricardo Martins Taques K1MSR ATICA – TIBAGI – PR JO – Sub 23 2012 

8 Anderson dos Santos Oliveira K1MSR ASPEN – PIRAJU – SP JO – SUB 23 2015 

9 Pedro Henrique Gonçalves da 
Silva 

K1MJR ASPEN – PIRAJU – SP JO – SUB 23 2015 

1
0   

Fábio Scchena Dias Rodrigues K1MJR IMEL – FOZ DO IGUAÇU – PR JO – SUB 23 2015 

1
1 

Renan Henrique Soares K1MJR ATICA – TIBAGI – PR JO – Mundial JR 
2012 

1
2 

Poliana Aparecida de Paula K1FSR ASPEN – PIRAJU – SP JO – Sub 23 2015 

1
3 

Ana Sátila Vieira Vargas K1FJR APCA – PRIMAVERA DO 
LESTE –MT 

JO – Sub 23 2015 

1
4 

Omira Maria Estância K1FIN APCA – PRIMAVERA DO 
LESTE –MT 

JO – Mundial JR 
2015 

1
5 

Pedro Henrique Avansi 
Aversa 

C2 ASCAPI – PIRACICABA – SP Mundial JR 2012/ 
sub23 2015/ JO 

1
6 

Rafael Souza C2 ASCAPI – PIRACICABA – SP Mundial JR 2012/ 
sub23 2015/JO 

 
Atletas menores de 14 anos ficarão sob a guarda e responsabilidade de uma responsável 

(Tutora), obrigatoriamente do sexo feminino, designada pela CBCa em acordo com os pais ou 
responsáveis pelos menores, a qual terá autorização da Confederação Brasileira de Canoagem 
para residir no mesmo apartamento disponibilizado para as atletas. Se não houver pessoa 
responsável disposta a residir em Foz do Iguaçu, os atletas menores de 14 anos serão 
dispensados e retornarão para suas casas. 
               
2)  COPAS DO MUNDO E CAMPEONATO MUNDIAL 
 

De acordo com as seletivas de março de 2011, o Comitê Olímpico Brasileiro estará 
emitindo esta semana as passagens dos seguintes atletas e técnico: 

 
*Dia 21/07 – Pedro Henrique Gonçalves da Silva – Ana Sátila Vieira Vargas; 
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*Dia 05/08 – Cássio Ramon Petry; 
*Dia 14/08 – Antonio Alves dos Santos, Anderson dos Santos Oliveira, João Vitor Martins 
Machado, Poliana Aparecida de Paula, Charles Fernando Correia e Leonardo Lucas 
Curcell.   

 
 Todos os recursos para hospedagem, alimentação e transporte, assim como as 
passagens internacionais serão custeados pelo Comitê Olímpico Brasileiro. Assim que haja a 
definição da forma de repasse destes recursos, todos serão informados pelo departamento 
financeiro da CBCa sobre os procedimentos a serem adotados. O não cumprimento das regras 
acarretará na devolução dos valores repassados. 
 Caso algum atleta esteja impossibilitado de participar dos eventos europeus acima 
mencionados, deverá comunicar de imediato a CBCa, através do e-mail argos@cbca.org.br ou 
odilon@cbca.org.br para que se possa promover a substituição do atleta. O Técnico Ettori Ivaldi 
será o treinador e Chefe de Equipe. 

Se, porventura, alguma atleta acima mencionado pretenda estar na Europa treinando 
antes das datas acima previstas por conta própria, a CBCa poderá antecipar a data do 
embarque desde que seja reivindicada a antecipação até o dia 09 de junho, quando então serão 
emitidas as passagens.  
 
3)  CAMPEONATO SUL-AMERICANO 2011 
     

Com relação ao Campeonato Sul-americano a participação está liberada para todos os 
atletas interessados, desde que comuniquem o interesse pelos e-mails acima, até 60 dias antes 
do evento. Caso a CBCa consiga recursos financeiros para essa viagem, o qual ainda não está 
confirmado, somente os atletas que conseguiram o índice através das Seletivas serão 
contemplados. Os demais interessados terão que arcar com recursos próprios através de seus 
patrocinadores pessoais, caso pretendam participar.   
 
4) SELETIVAS NACIONAIS PARA CAMPEONATO PAN-AMERICANO, CAMPEONATO MUNDIAL JR 
E JOGOS OLÍMPICOS DE 2012    

 
Apenas no Campeonato Pan-americano de Canoagem Slalom de 2012, agendado para a 

Cidade de Foz do Iguaçu, nos dias 09, 10 e 11 de março de 2012 é que serão definidos os atletas 
que estarão representando o Brasil nos Jogos Olímpicos de Londres.  

Dessa forma, mesmo que eventualmente seja garantida a vaga no Campeonato Mundial 
Sênior de 2011, o atleta que a conquistou não estará automaticamente assegurado a sua 
participação nos Jogos Olímpicos. Como prêmio pela conquista ele apenas obterá o direito de 
participar do Campeonato Pan-americano de 2012, sem necessidade de passar pela Seletiva 
Nacional.  

Todavia, o atleta que representará o Brasil em Londres e nas etapas da Copa do Mundo 
de 2012 será aquele que terminar à frente no Campeonato Pan-americano que será realizado 
no mês de março, no Canal Itaipu. Lembrando que segundo as regras da Confederação Pan-
americana de Canoagem – COPAC – é possível a participação de um número ilimitado de 
canoístas de cada país, porém, cada delegação deverá indicar, NO MÁXIMO, três atletas por 
categoria para a disputa das vagas olímpicas. Isso significa dizer que o Brasil deverá indicar três 
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atletas para K1, três para C1, três para C2 e três para feminino (serão escolhidos através das 
seletivas). Se, porventura, vencer a competição um atleta que não tenha sido indicado 
oficialmente, a COPAC homologará a participação olímpica do atleta melhor classificado entre 
os indicados oficialmente pelas federações nacionais. 

O Brasil vai liberar a participação dos melhores atletas do ranking nacional de cada 
categoria, porém a indicação dos três que concorrerão à vaga olímpica será efetuada no dia 12 
de fevereiro de 2012 com os resultados das seletivas nacionais. O atleta que porventura 
conseguir a vaga para o Brasil no Mundial de 2011, não precisará passar pelas mencionadas 
seletivas. 
 
5) CRITÉRIOS PARA CONVOCAÇÃO DAS 3 VAGAS OFICIAIS PARA O CAMPEONATO PAN-
AMERICANO 2012 e DEMAIS EVENTOS INTERNACIONAIS (EXCETO JO LONDRES) 

     
A) ATLETAS 

 
Participarão da seletiva os 30 melhores atletas do Brasil, sendo que o Comitê de 

Canoagem reserva-se ao direito de convocar os três melhores do ranking nacional nas  
categorias K1M, K1F, C1M, C1F e C2 e o restante de acordo com critérios técnicos. 

 
B) DATAS 

 

DIA HORÁRIOS ATIVIDADE 

09/02/2012 12h às 16h 1ª  Seletiva – duas descidas – valendo a melhor 

11/02/2012 12h às 16h 2ª  Seletiva – duas descidas – valendo a melhor 

12/02/2012 9h às 12h 3ª  Seletiva – duas descidas – valendo a melhor 

 
C) DESCARTE DA PIOR PROVA 
 
O pior resultado dos atletas nas três provas a serem realizadas será descartado* 

(verificar caso de empate) para efeito de se verificar as três melhores embarcações de cada 
categoria.  De acordo com o resultado na sua respectiva categoria, os canoístas receberão as 
seguintes pontuações: 
 

Dias 09, 11 e 12/02/2011 

1º Lugar = 50 

2º Lugar = 45 

3º Lugar =  41 

4º Lugar =  39 

5º Lugar =  38 

6º Lugar =  37 

7º Lugar =  36 

 
Portanto, a primeira condição para que haja a convocação do atleta pela CBCa, é o fato 

dele alcançar a maior somatória em duas das três provas realizadas (o pior resultado de todas 
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as provas do atleta será descartado apenas nessa situação – ver item abaixo com *). 
Entretanto, apenas o fato de estar entre os três melhores barcos de cada uma das categorias, 
não lhe é assegurado o direito da convocação. Outros fatores, como o número de vagas abaixo 
previsto e o índice a ser alcançado, serão determinantes para a homologação da classificação.  

 
*Em caso de empate a prova anteriormente descartada será analisada e o melhor 

resultado prevalecerá. Se persistir o empate a preferência será para o atleta mais novo. 
 
**Se porventura, por questões climáticas ou força maior, apenas duas provas serem 

realizadas os critérios de desempate continuarão sendo os mesmos. 
 
***Em caso de intempéries ou força maior que impossibilitem os eventos ou ainda, 

em casos não previstos nesse regulamento o Comitê da Modalidade reserva-se ao direito de 
decisão posterior.  

 
D) NÚMERO DE VAGAS 
 
As delegações deverão ser compostas da seguinte forma: 

 

Mundial JR Mundial Sub23 Copas do Mundo Sul-americano 

K1M = 3 atletas (JR) K1M = 3 atletas (SUB 23) K1M = 1 (JR ou SR) K1M = 3 (JR ou SR) 

K1F = 2 atletas (JR) K1F = 2 atletas (SUB 23) K1F = 1 (JR ou SR) K1F = 3 (JR ou SR) 

C1F = 1 atleta (JR) C1F = 1 atleta (SUB 23) C1F = 1 (JR ou SR) C1M = 3 (JR ou SR) 

C1M = 3 atletas (JR) C1M = 3 atletas (SUB 23) C1M = 1 (JR ou SR) C1F = 3 (JR ou SR) 

C2M = 1 embarcação 
(JR)  

C2M = 1 embarcação  
(SUB 23) 

C2M = 1 (JR ou SR) C2 = 3 (JR ou SR) 

As composições acima são as que serão utilizadas nos projetos de patrocínios, porém 
caso os recursos não sejam suficientes para enviar a equipe completa, será dado prioridade aos 
melhores resultados. Por esse motivo, estando o atleta classificado o ideal é que procure 
garantir junto aos seus próprios patrocinadores os recursos necessários para a viagem. 

 
E) ÍNDICES PERCENTUAIS 
 
Serão definidos após o fechamento do Circuito Nacional de 2011. 
*Se por qualquer motivo em uma ou mais categorias os critérios não sejam atingidos, 

o Comitê deverá utilizar-se do ranking de 2011 para definir a equipe que participará de 
determinado campeonato; 

**O atleta que se classifique em duas ou mais classes (ex: C1 e C2), deverá informar ao 
Comitê qual das classes será a prioritária. O prazo para esta informação será de 60 minutos 
após a publicação dos resultados oficiais. O Comitê, a seu critério, poderá ou não convocar o 
próximo atleta na lista de classificação.  

 
F) ORÇAMENTO 
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A CBCa e Comitê de Canoagem Slalom reservam-se ao direito de diminuir o número de 

vagas aqui definidas, caso não haja captação suficiente dos recursos necessários. Todavia, o 
atleta que estiver dentro dos parâmetros aqui estabelecidos estará automaticamente 
autorizado a representar o Brasil, desde que o mesmo consiga recursos suficientes para todos 
os itens necessários para a sua participação internacional. 
 

G) REGRAS E TREINAMENTOS 
 
Os atletas classificados deverão comprometer-se ao Regimento Interno das Seleções 

Nacionais, normas de competição do COB, regras do antidoping e assumir a responsabilidade 
de treinamento contínuo e direcionado pelo seu respectivo treinador. A partir do momento da 
convocação para viagem o atleta deverá ter atenção exclusiva para a Seleção Brasileira, não 
sendo admitidas interferências de familiares ou de membros de equipes técnicas alheias.       
 

*Atleta classificado deverá apresentar Plano de Treinamento dentro do prazo de 15 
dias após a publicação dos resultados oficiais. A falta deste autorizará nova convocação. 

** Atleta classificado deverá assinar Termo de Compromisso e participar de ¾ das 
etapas do Circuito Nacional no decorrer do ano. Em caso de impossibilidade, o atleta deverá 
apresentar justificativa escrita ao Comitê, pois os eventos serão utilizados como mecanismos 
de avaliação pelo Comitê e/ou Comissão Técnica para manutenção na Equipe. 

*** Se algum atleta estiver entre os três primeiros do ranking de 2011 e por motivos 
de saúde, confirmado através de atestado médico, ou outro motivo de extrema relevância, 
não puder participar das seletivas, o Comitê poderá a seu critério oferecer ainda a 
possibilidade desse atleta ser convocado. Para isso será identificado uma prova do Circuito 
Nacional onde o atleta em questão e o terceiro barco classificado deverão competir pela 
vaga.  

Saudações canoísticas, 
 

Argos Gonçalves Dias Rodrigues 

Supervisor Interino Canoagem Slalom CBCa 

 


