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CBCa 009/2012 
Curitiba, 21 de fevereiro de 2012. 

Do 
Comitê de Canoagem Slalom 
Argos Gonçalves Dias Rodrigues 
Denis Terezani 
Hilário Neves Ezquero 
André Luiz Behs 
 
Aos 
Presidentes das Entidades Filiadas e 
Atletas da Canoagem Slalom 
 
Assuntos: Necessidade de Inscrições online; 
                   Participação Campeonato Pan-americano; 
                   Vagas remanescentes para os Jogos Olímpicos de Londres;  
                   Bolsa Atleta. 
                                               

1)   Necessidade de inscrições online 
   

             A CBCa reitera  que em todas as etapas do Circuito Nacional da Canoagem Slalom do 
ano corrente, o qual será iniciado com a 1ª Etapa da Copa Brasil, em Cerquilho, não mais serão 
aceitas inscrições fora do prazo e sem o preenchimento cadastral pela internet. Essa regra 
valerá para a primeira e segunda divisões, devendo as associações interessadas providenciarem 
o devido cadastramento de seus respectivos atletas no início do ano para se evitar tumultos nas 
vésperas das provas. 
 

2)   Participação Campeonato Pan-americano, Seletiva Olímpica e Itaipu Open. 
  

                Dias 09, 10 e 11 de março a Confederação Brasileira de Canoagem estará promovendo 
na Cidade de Foz do Iguaçu o Campeonato Pan-americano 2012, Seletiva Olímpica Continental 
para os Jogos Olímpicos de Londres e Itaipu Open.  
 
 A participação no Campeonato Pan-americano será livre para todos os atletas que 
conquistaram até o 5º lugar das categorias júnior e sênior da primeira divisão do Ranking 
Nacional conforme orientação da Circular 001/2012.  
 
 A CBCa irá indicar 3 barcos de cada categoria – os 3 barcos classificados nas Seletivas de 
11 a 14 de fevereiro, para serem os únicos barcos a estarem disputando as vagas ainda em não 
definidas na Classificatória Olímpica Continental. Os atletas destes barcos deverão utilizar 
coletes salva-vidas e capacetes de acordo com a regra 19 da FIC e listados no Registro de 
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Equipamentos da FIC (link: HTTP://www.cbca.org.br/arquivos/ckfinder/files/ICF CSL Equipment 
register 11th January 2012.pdf). Os outros atletas que participam somente do Campeonato 
Pan-americano poderão utilizar qualquer colete ou capacete, desde que de fabricação não 
artesanal (tem que ser de fabricação industrial), coletes que passem no teste de flutuação e 
capacetes com clara proteção das orelhas e fixação sob o queixo. 
 
 Para as semifinais deste evento serão classificados 40 K1M, 30 C1M, 30 K1W, 20 C1W e 
20 C2M - no máximo (números de barcos a serem confirmados pela FIC). Nas finais serão 
classificados apenas 10 barcos de cada categoria valendo somente para os 3 indicados para a 
classificatória olímpica.  
 

Se houver atletas entre os 10 melhores da geral por categoria e que não tenham sido 
indicados para a classificatória olímpica, eles andarão como forerunners e estarão concorrendo 
apenas para a Itaipu Open. 
 

Dentre os 10 da final sairão os resultados do Campeonato Pan Americano e 
Classificatória Olímpica (um por país apenas). 
 

Para a Itaipu Open, todavia, serão escolhidos os 10 melhores tempos da semifinal, 
valendo, inclusive para os forerunners, sem limite de 1 barco por país, como é no Campeonato 
Pan-americano. Aqui, os 3 melhores deverão subir ao pódio. 
 
      3)  Vagas Remanescentes para os Jogos Olímpicos de Londres 

  
Caso haja classificação da C2, os atletas que compõem essa embarcação terão direito de 

participar, também, nos Jogos Olímpicos de Londres, no K1M e C1M. 

      4)  Seletivas para os eventos internacionais 

                      Continuam valendo as regras expostas na Circular 001/2012, item 3. Os 

atletas serão avaliados conforme resultados no Campeonato Pan-americano e de acordo com 

os critérios anteriormente estabelecidos na Circular acima mencionada. 

        5)   Bolsa Atleta 

Revendo as diretrizes da Circular 005/2012 que exige mudança de comportamento na 

modalidade de Canoagem Slalom para o pleito do Bolsa Atleta 2012, o Comitê da Modalidade 

faz as seguintes considerações, para em seguida decidir: 

a) Considerando que à partir de agora a CBCa somente poderá indicar ao 

Ministério do Esporte eventos nacionais que tenham a participação mínima 

de 6 (seis) estados brasileiros;  

http://www.cbca.org.br/arquivos/ckfinder/files/ICF%20CSL%20Equipment%20register%2011th%20January%202012.pdf
http://www.cbca.org.br/arquivos/ckfinder/files/ICF%20CSL%20Equipment%20register%2011th%20January%202012.pdf
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b) Considerando que à partir de agora a CBCa somente poderá indicar a o 

Ministério do Esporte as categorias que tenham a participação mínima de 6 

(seis) atletas ranqueados; 

c)- Considerando que à partir de agora a CBCa somente poderá validar, para 

efeito de concessão de Bolsa Atleta, as competições que apresentarem, no 

mínimo, 5 (cinco) equipes ou competidores; 

DECIDE: 

a) As indicações ao Programa Bolsa Atleta do Governo Federal 2012 serão 

realizadas com base no Ranking Nacional da primeira divisão, das categorias 

sênior, júnior e menor que conseguirem preencher os  requisitos mínimos de 

participações acima citados; 

b) Não mais serão inseridos no Ranking Nacional da primeira e segunda 

divisões, atletas que não estejam devidamente cadastrados na Confederação 

Brasileira de Canoagem e em dia com suas obrigações financeiras. 

Saudações canoísticas, 

 

Argos Gonçalves Dias Rodrigues 

Supervisor Interino Canoagem Slalom CBCa 


