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CBCa 009/2013  
Curitiba, 08 de Março de 2013. 

Aos Filiados 

Assunto: Convocação para o Campeonato Sul-americano de Canoagem Maratona 

Prezado filiados, 

A Confederação Brasileira de Canoagem através do seu Presidente abaixo 
assinado vem, por meio desta, convocar os atletas abaixo listados para participar do 
Campeonato Sul-americano de Canoagem – Velocidade e Maratona, que será realizado na data 
de 19 a 21 de Abril, em Valparaíso - Chile. 

Os critérios para convocação pelo Comitê de Canoagem Maratona foi o 
Campeonato Brasileiro, realizado em Ribeirão Claro – PR, entre os dias 26 e 27 de Maio de 
2012. 
 
CAIAQUE: 
 
K1 JUNIOR MASCULINO 

Atletas Associação  

Ayrton Rodrigues Teixeira [ACPN] ACPN 

SUPLENTES:  

Cristovan Matias de Oliveira [AFC] AVIC 

Vinícius Zabot dos Santos ACEN 

 
K1 SENIOR MASCULINO 

Atletas Associação  

Leandro do Prado Correa [ARCCA] ARCCA 

SUPLENTES:  

Juliano Darlan Crai Dal Molin [ARCCA] ARCCA 

Rodrigo Marques Cabral APEN 
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K2 JUNIOR MASCULINO 

Atletas Associação  

    Ayrton Rodrigues Teixeira [ACPN] / Caio Marte Souza [APEN] MISTO 

SUPLENTES:  

Vinicius Lorenzi Villa [ASTECAN] / Vinicius Zabot dos Santos [ACEN] MISTO 

Isaias Bento Filho [ACANOMPI]  / Lucas Bento Avelar [ACANOMPI] ACANOMPI 

 
K2 SENIOR MASCULINO 

Atletas Associação  

Celso Dias de Oliveira Junior [ARCCA] / Juliano Darlan Crai Dal Molin [ARCCA] ARCCA 

SUPLENTES:  

David Levi da Silva [CIR] / José Marcos Mendes Filho [Turma do Remo] MISTO 

Deivedy da Graça Dias [ANCAVEC] / Wilissis Tadeu Borges [ACPN] MISTO 

 
K1 FEMININO 

Atletas Associação  

Regiane Sarango de Souza AVIC 

SUPLENTES:  

Lacy Cristina Batista Bianqui ARCCA 

Mayara Cardoso Alves Pereira ACEN 

 
K2 FEMININO 

Atletas Associação  

Luana de Santi Rech [ACEN] / Mayara Cardoso Alves Pereira [ACEN] ACEN 

SUPLENTES:  

Mariana Catarina de Oliveira Vitória [AVIC] / Regiane Sarango de Souza [AVIC] AVIC 

Larissa Scarmin Alves [ACEN] / Letícia Santos Martin [AVIC] MISTO 

 

Até o momento a Federação Chilena não confirmou a realização das provas de Canoa. 

Se houver qualquer comunicado estaremos encaminhando aos atletas. 
 

 

Como já foi informado anteriormente, o Comitê da modalidade não possui recursos 

financeiros para custear a participação brasileira nas provas de Canoagem Maratona no 

Campeonato Sul-americano de Canoagem 2013, que serão realizadas no dia 21 de abril, em 

Valparaíso, Chile. Desta maneira, os custos de participação nesta competição deverão ser 

arcados pelos próprios atletas. 

No Caiaque Feminino, apenas haverá a categoria Open, ou seja, foram convocadas as 

embarcações com os melhores tempos do Campeonato Brasileiro. 

Para todas as categorias a distancia a ser percorrida será de 20km. 
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O número de inscrição por categoria será de uma embarcação. Assim sendo, caso o 

primeiro convocado não demonstre interesse até a data estipulada, ele será substituído pelos 

suplentes acima convocados. 

Com o intuito de organizar a delegação brasileira de Canoagem Maratona, a CBCa 

organizou um plano de viagem, com valores estimados de acordo com o Boletim Oficial da 

Competição, para a participação no evento.  

A confirmação dos titulares será aceita até o dia 20/03/2013. Nesta mesma data, será 

aberto prazo para os suplentes, que deverão confirmar sua participação até o dia 

22/03/2013. 

Desta forma, os atletas que confirmarem sua participação deverão transferir para a 

CBCa o montante de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) referentes à hospedagem (2 diárias), 

alimentação, taxa de inscrição, uniformes, locação de barcos e extras. 

Esta transferência de valores deverá ser efetuada em favor da Confederação 

Brasileira de Canoagem, IMPRETERIVELMENTE, até o dia 28 de Março de 2013. Sem o devido 

depósito, o atleta não será inscrito no evento, tendo assim impedida a sua participação.  

 
Banco: Caixa Econômica Federal 

Agência: 0369 / Conta: 00028069-0 op. 013 
Titular: Confederação Brasileira de Canoagem 

CNPJ 92.893.155/001-12. 
 

Para a confirmação da inscrição, favor enviar a cópia do comprovante de depósito para 

d.virmond@canoagem.org.br. 

Se, por ventura, após o retorno da delegação, ainda houver recursos depositados pelos 

atletas na conta da Confederação, estes serão igualitariamente devolvidos aos atletas. 

Ressaltamos que o valor da passagem aérea não está incluso neste valor, e a mesma 

deverá ser providenciada pelo próprio atleta. O custo estimado da passagem aérea para 

Santiago – CHI é de R$ 1.000,00 (mil reais) por pessoa, ida e volta. Este valor é estimado e varia 

de acordo com a cidade de origem e a data de emissão do bilhete, sendo que quanto mais 

próximo da data de embarque o custo tende a elevar-se. 

Os atletas devem desembarcar em Santiago no dia 20/04/2013, para se juntar aos 

demais integrantes da equipe e seguir viagem para Valparaiso, cidade sede do evento. O 

retorno deverá ser realizado no dia 22/04/2013. As informações de embarque e cópia dos 

bilhetes de passagem devem ser enviados para o email d.virmond@canoagem.org.br até dia 

10/04/2013. 

mailto:d.virmond@canoagem.org.br
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Em virtude da realização do Campeonato Sul-americano em conjunto com o 

Campeonato Sul-americano de Canoagem Velocidade, caso alguma vaga não seja preenchida 

conforme prazo e critérios estabelecidos nesta circular, será aberta a participação para os 

atletas que estiverem no local, participando do Campeonato Sul-americano de Canoagem 

Velocidade, seguindo critérios técnicos do Comitê de Canoagem Velocidade e Canoagem 

Maratona. 

Neste caso, o atleta terá que arcar com os custos de participação disponíveis na Circular 

nº 010/2013, e aluguel do barco que competirá nas provas de Canoagem Maratona. Sendo o 

valor U$50, devendo ser depositado nos moldes citados acima, conta e data. 

 Por derradeiro e a quem interessar possa, com fulcro no art. 84, da Lei 9.615/98. “Será 

considerado como efetivo exercício, para todos os efeitos legais, o período em que o atleta 

servidor público civil ou militar, da Administração Pública direta, indireta, autárquica ou 

fundacional, estiver convocado para integrar representação nacional em treinamento ou 

competição desportiva no País ou no exterior”. 

Atenciosamente,  

João Tomasini Schwertner 

Presidente 

 


