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CBCa 008/2013 

Curitiba, 07 de março de 2013.  

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 

 

Assunto: Retificação da Circular 001/2013 quanto aos seguintes temas: 

1- Seletivas 2013;                         

2- 1ª Clínica preparatória para o Campeonato Mundial Júnior de 2015; 

 

Prezados Senhores, 

 

Diante da estiagem que castigou os reservatórios de todas as dezoito usinas 

hidrelétricas da bacia do Rio Paraná no ano de 2012, a Operadora Nacional do Sistema – 

ONS está aproveitando o período chuvoso para recompô-los às condições ideais, 

armazenando água. Entretanto, pelo fato do reservatório de Itaipu ser o último de todo o 

sistema, será também o último a ser regularizado e, com isso, a Canoagem Slalom está 

sendo imensamente prejudicada neste ano de 2013. 

Ocorre o seguinte, para que a água esteja disponível ao Canal Itaipu, o 

reservatório terá que estar na cota mínima de 219,15. Nos últimos quatro meses a cota 

oscilou entre os patamares aproximados de 216 a 218, sendo que muito provavelmente 

permanecerá nestes padrões até final de março e início de abril, o que impedirá a 

realização das seletivas nacionais previstas inicialmente para os dias 18, 20 e 22 de março, 

na Cidade de Foz do Iguaçu. 

Pelo fato de não haver nenhuma garantia de água para o Canal para os próximos 

dias e diante das dificuldades financeiras das equipes em realizarem mais de uma viagem 

por mês, o Comitê da Modalidade resolveu da seguinte forma: 
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1 - SELETIVAS 2013: 

 Transferidas para os dias 27 e 28 de abril, na Cidade de Cerquilho, Estado de São 

Paulo, concomitantemente à 1ª Etapa da Copa Brasil de Canoagem Slalom da Primeira 

Divisão, de forma que ao se inscrever para o evento o atleta já estará automaticamente 

inscrito para as seletivas nacionais: 

No sábado serão realizadas as duas descidas classificatórias e no domingo pela 

manhã a semifinal e no período da tarde as finais. Todas as quatro descidas dos atletas 

serão analisadas, descartando-se a pior. 

Diante da importância e responsabilidade de se realizar as seletivas com bom 

padrão de arbitragem e apuração e pelo fato do local não ser favorável para as provas de 

iniciantes, não haverá tempo hábil para a realização da 1ª Etapa da Copa Brasil de 

Canoagem Slalom da 2ª Divisão, a qual, neste momento, está CANCELADA. A 

Confederação Brasileira de Canoagem solicita encarecidamente aos Núcleos que 

participam do Programa Selo de Qualidade e aos demais que investem na Canoagem 

Slalom que não inscrevam atletas despreparados tecnicamente ou que não consigam 

fazer o rolamento para participarem da primeira divisão do Circuito Nacional: 

Em assim sendo retifica os critérios expostos na Circular 001/2013 da seguinte 

forma:  

A)- ATLETAS CONVOCADOS PARA PARTICIPAREM DAS SELETIVAS 

 Todos os atletas devidamente cadastrados e regularizados na CBCa, com idade 

mínima de 15 anos completos ou que completará esta idade ainda neste ano de 2013. 

Não haverá qualquer auxílio financeiro para as participações nas seletivas, devendo os 

clubes se responsabilizarem pelo envio dos seus atletas.  

B) DATAS 

DIA HO

RÁRIOS 

ATIVIDADE 

27/04/2013 9h às 16h Duas descidas classificatórias para a 1ª Etapa da Copa Brasil– 

valendo ambas para as seletivas 

28/04/2013 9h às 12h Uma descida para as semifinais da Copa Brasil – válida para as 

seletivas 

28/04/2013 13h às 15h Uma descida para as finais da Copa Brasil – válida para as 

seletivas 
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C) DESCARTE DA PIOR PROVA 

O pior resultado dos atletas nas quatro 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 27 e 28/04/2013 

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 indicação do atleta pela CBCa, é o 

fato dele alcançar a maior somatória em três das quatro provas realizadas (o pior 

resultado de todas as provas do atleta será descartado apenas nessa situação – ver item 

abaixo).  

 *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: 
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Mundial JR Mundial Sub23 Mundial SR 
1ª e 2ª Etapas 
da Copa do 
Mundo*** 

3ª, 4ª e 5ª 
Etapas da Copa 
do Mundo 

K1M = 2 atletas  K1M = 3 atletas  
K1M = 3 (JR, 
SUB23 ou SR) 

K1M = 1 (JR, 
SUB23 ou SR) 

K1M = 3 (JR ou 
SUB23) 

K1F = 0 atletas  K1F = 1 atleta  
K1F = 1 (JR, 
SUB23 ou SR) 

K1F = 1 (JR, 
SUB23 ou SR) 

K1F = 1 (JR ou 
SUB23) 

C1F = 0 atleta  C1F = 0 atleta  
C1F = 0 (JR, 
SUB23 ou SR) 

C1F = 0 (JR, 
SUB23 ou SR) 

C1F = 0 (JR ou 
SUB23) 

C1M = 1 atleta  C1M = 3 atletas  
C1M = 3 (JR, 
SUB23 ou SR) 

C1M = 0 (JR, 
SUB23 ou SR) 

C1M = 3 (JR ou 
SUB23) 

C2M = 1 barco  C2M = 1 barco  
C2M = 1 (JR, 
SUB23 ou SR)  

C2M = 0 (JR, 
SUB23 ou SR)  

C2M = 1 (JR ou 
SUB23) 

 

***No dia 08/03 o COB liberou duas passagens e as respectivas despesas para dois 

principais atletas (K1M e K1F) e um treinador participarem da 1ª e 2ª Etapas da Copa do 

Mundo. Se outros atletas, de acordo com os resultados das seletivas, demonstrarem 

interesse em participarem desses eventos a CBCa estará autorizando, desde que se 

responsabilizem por todos os custos. A preferência será sempre para os melhores 

classificados nas seletivas; 

E) DA VAGA TÉCNICA 

 Com a intenção de salvaguardar o direito do Brasil de investir realmente nos 

melhores atletas nacionais, se, porventura, algum dos atletas melhores classificados no 

Ranking Nacional não puder participar por motivo de doença devidamente comprovada, 

quebra de equipamento ou que tenha desempenho muito abaixo da média esperada, 

principalmente para as classes juniores (K1M, K1F, C1M, C1F e C2), o Técnico da Equipe 

Nacional poderá solicitar ao Comitê da Modalidade a sua convocação. Quem definirá se 

aceita ou não a indicação do treinador será o Comitê da Modalidade de Canoagem 

Slalom da CBCa. Esse critério de convocação deverá ser evitado ao máximo e o limite de 

indicações para o Treinador é de apenas 1 barco para cada categoria (JÚNIOR, SUB23 e 

SÊNIOR), totalizando, no máximo, três indicações para a vaga técnica. 

 

 F) DIVULGAÇÃO DOS ATLETAS CONVOCADOS 

 A divulgação oficial dos atletas convocados será realizada pela Confederação 

Brasileira de Canoagem no dia 03 de maio, após reunião entre o Comitê da Modalidade e 

o Técnico da Equipe Nacional, onde serão analisados os nomes classificados, a eventual 

indicação técnica e o orçamento disponível. 
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 G) ORÇAMENTO 

 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. 

 

 H) 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.  

*O 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. 

**O atleta classificado deverá assinar Termo de Compromisso e participar 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 para manutenção na Equipe. 

 Estão previstas as seguintes participações brasileiras em eventos internacionais 

para os anos de 2013: 

Evento Período Ano Atletas 

1ª Etapa da Copa do Mundo – Cardiff Bay Wales – GRB 21 a 23/06 2013 2 

2ª Etapa da Copa do Mundo – Augsburg - GER 28 a 30/06 2013 2 

3ª Etapa da Copa do Mundo – La Seu d´Urgell – ESP 05 a 07/07 2013 9 

Camp Mundial Júnior e Sub 23 – Liptovsky Mikulas – SVK 17 a 21/07 2013 14 

4ª Etapa da Copa do Mundo – Tacen – SLO 16 a 18/08 2013 9 

5ª Etapa da Copa do Mundo – Bratislava – SVK  23 a 25/08 2013 9 

Camp Mundial Sênior – Praga – CZE 11 a 15/09 2013 9 

 

2) - 1ª Clinica preparatória para o Campeonato Mundial Júnior de 2015 
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 Infelizmente a primeira Clínica prevista para o Canal Itaipu visando a preparação 

para o Campeonato Mundial Júnior de 2015, que será realizado em Foz do Iguaçu, está 

sendo cancelada pelos motivos já expostos.  

 

Saudações canoísticas, 

 

Comitê de Canoagem Slalom 

 

 

 

 

 

  


