CBCa 014/2012 – Retificação 001
Curitiba, 23 de março de 2012.
Aos
Filiados da Confederação Brasileira de Canoagem

Assunto: Seletiva Nacional para o Campeonato Pan-americano de Canoagem Velocidade e
critérios de convocação
O Comitê de Canoagem Velocidade da Confederação Brasileira de Canoagem –
CBCa, em atenção à solicitação da nova equipe técnica contratada, resolve fazer as seguintes
considerações:
A – Considerando a contratação do técnico húngaro Zoltán Bakó e de outros
novos integrantes que trouxeram uma filosofia diferente da planejada inicialmente pela CBCa
para o ano de 2012;
B – Considerando que essa nova filosofia já demonstrou resultados nas clínicas
realizadas no Centro de Treinamento, com a descoberta de novos atletas com potenciais muito
acima da média nacional;
C – Considerando que faz parte da missão da CBCa investir nos atletas com
potencialidade olímpica, buscando sempre a renovação em caso de não evolução técnica e
física, como está ocorrendo com alguns membros da Equipe Permanente;
D – Considerando a necessidade de se começar o ciclo olímpico 2012/2016 com
atletas verdadeiramente empenhados e comprometidos para a difícil trajetória dos eventos
internacionais;
E – Considerando a necessidade de se avaliar o trabalho executado até o
presente momento pela nova Comissão Técnica e atletas:
Resolve:
1 – Realizar novas seletivas abertas para todos os canoístas do Brasil, no dia 11
de abril, para definição da equipe brasileira que representará o País no Campeonato Panamericano de Canoagem Velocidade, a ser realizado na Cidade do Rio de Janeiro, de 20 a 22 de
abril de 2012.
2 – Os atletas serão classificados de acordo com a Tabela 1: Critérios de
classificação para o Campeonato Pan-americano de Canoagem Velocidade, disponível neste
documento.
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3 – A seletiva acontecerá no Estádio de Remo da Lagoa Rodrigo de Freitas, RJ,
com reunião técnica às 8h e início das provas às 9h.
4 – Acaso algum atleta que não pertença ao quadro da atual Equipe Permanente
seja classificado, estará automaticamente autorizado a frequentar o Centro de Treinamento até
as novas seletivas brasileiras que serão realizadas em data futura para definição do novo Time.
5 - Os atletas que estão nos centros de treinamentos, e que por ventura, não se
classifiquem, retornarão para um período de descanso e treinamento em suas casas.
6 - Somente poderão participar atletas e associações com o cadastro
devidamente renovados e regulares para o ano de 2012. Para renovar o cadastro os filiados
deverão acessar o site da CBCa (www.cbca.org.br) e seguir os procedimentos descritos no link
“cadastro”. Para realizar as inscrições as associações e clubes deverão acessar as inscrições
online na extranet - (http://extranet.cbca.org.br). O prazo de inscrição será até 05/04. Qualquer
dúvida referente ao sistema de inscrição ou cadastro poderá ser esclarecida pelo email
(cadastro@cbca.org.br).
7 - Todos os atletas deverão, obrigatoriamente, participar de todas as provas que
se inscreverem, o não cumprimento deste, acarretará na desclassificação do atleta para todas
demais provas da seletiva.
8 – Não haverá auxílio ou ajuda de custo para os interessados em participar da
seletiva.
9 – A CBCa se responsabilizará pelos custos de alimentação, hospedagem e
transporte no Rio de Janeiro da equipe classificada para o Campeonato Pan-americano de
Canoagem Velocidade, até o dia 23 de abril, data marcada para o retorno dos atletas após o
evento.
10 – A participação nas Copas do Mundo de Canoagem Velocidade será definidas
com base nos resultados alcançados no Campeonato Pan-americano e recursos financeiros da
CBCa.
11 – Em virtude do plano de treinamento para competições internacionais da
modalidade, e estágio de treinamento visando o aprimoramento técnico que será realizado em
Mantova, Itália, a comissão técnica reserva, para o Campeonato Pan-americano, a vaga da
embarcação C1 200m para o atleta Nivalter Santos de Jesus e C2 200m e C2 1000m para os
atletas Erlon de Souza Silva e Ronilson Matias de Oliveira.
12 – As embarcações para a seletiva serão cedidas pela CBCa e a reserva deverá
ser feita pelo sistema de inscrições online (extranet.cbca.org.br).
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Tabela 1: Critérios de classificação para o Campeonato Pan-americano de Canoagem
Velocidade

Barco
K1
K2
K4
C1
K1
K2
K4
C1
C2

Caiaque e canoa masculina júnior e sênior
Distâncias (metros)
Colocação
5000, 1000 e 200
1º colocado
1000 e 200
1º colocado
1000
Vagas ficarão a critério da Comissão Técnica
5000 e 1000
1ª colocado
Caiaque e canoa feminina júnior e sênior
5000, 500 e 200
1º colocado
500 e 200
1º colocado
500
Vagas ficarão a critério da Comissão Técnica
5000, 500 e 200
1º colocado
500 e 200
1º colocado
Saudações canoísticas,

Sebastian Ariel Cuattrin
Supervisor Canoagem Velocidade CBCa
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