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CBCa 048/2012 – Retificação 001 
Curitiba, 18 de Junho de 2012. 

Aos Filiados 

Assunto: Seletiva para o Campeonato Mundial Universitário de Canoagem Velocidade 

Prezado filiados, 

A Confederação Brasileira de Canoagem através do seu supervisor abaixo 
assinado vem, por meio desta, informar a realização de seletiva no dia 27 de junho, a partir das 
9h, na raia olímpica da USP, para o Campeonato Mundial Universitário de Canoagem 
Velocidade que acontecerá entre os dias 27 e 31 de agosto em Kazan, Rússia. A Confederação 
Brasileira do Desporto Universitário (CBDU) custeará a participação de 4 atletas e 1 técnico. Os 
critérios para a seletiva serão: 

1 – O atleta deverá comparecer na seletiva com declaração de matrícula em 
curso superior; 

2 – Serão autorizados a participar da seletiva atletas que competiram no 
Campeonato Pan-americano de Canoagem Velocidade 2012 ou estão concentrados no centro 
de treinamento de São Paulo ou Rio de Janeiro; 

3 – As inscrições deverão ser realizadas pela extranet da CBCa no link: 
extranet.canoagem.org.br até 22/06; 

4 – Serão realizadas seletivas nas embarcações individuais: K1 Masculino, K1 
Feminino e C1 Masculino, será utilizada a somatória dos tempos de 1000m, 500m e 200m; 

5 – Serão convocados 2 atletas para K1 Masculino, 1 atleta para K1 Feminino e 1 
atleta para C1 Masculino, caso alguma das embarcações não tenha inscritos a vaga 
remanescente será realocada utilizando critérios técnicos da supervisão da modalidade; 

6 – Atendendo a diversos pedidos, a CBCa fornecerá barcos a um custo R$ 50,00, 
valor que será utilizado para pagamento de frete. As reservas devem ser enviadas para 
sebacanoagem@superig.com e o pagamento deverá ser realizado no local da seletiva. 

Qualquer dúvida ou informação extra, favor entrar em contato com o supervisor 
da modalidade: Sebastián Ariel Cuattrin pelo email sebacanoagem@superig.com. 
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Saudações canoísticas, 

 

Sebastián Ariel Cuattrin 
Supervisor de Canoagem Velocidade 


