CBCa 032/2013
Curitiba, 22 de maio de 2013.

Aos
Filiados

Assunto: Convocação para Equipe Permanente de Canoagem Velocidade 2013

Prezados filiados,

A Confederação Brasileira de Canoagem, entidade nacional de administração do
desporto, em complemento a circular 005/2013, através do seu presidente abaixo assinado
vem, por meio desta, CONVOCAR, atletas para ocupar as vagas remanescentes na Equipe
Permanente de Canoagem Velocidade, concentrada no Centro de Treinamento de Canoagem
Velocidade, localizado do Yatch Clube de São Paulo.
Serão convocados atletas que compõe o Ranking Nacional 2012, o I Controle
Nacional e o I Controle de Treinamentos, considerando também os MÉRITOS TÉCNICOS e
HISTÓRICO COMPORTAMENTAL feitos pela Comissão Técnica.
CAIAQUE MASCULINO - SÊNIOR
Em função do falecimento do atleta João Carlos Rodrigues Júnior, está
convocado o 7º colocado do Ranking Nacional 2012.
Roberto Maehler [CRI]
Com o objetivo de formar um barco especializado na distância olímpica K2 200m,
está sendo convocado o atleta vencedor dessa prova no Campeonato Brasileiro de
Canoagem Velocidade 2012.
Hans Heindrich Mallmann (GAC)
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CAIAQUE MASCULINO - JUNIOR
Visando a preparação para os Jogos Sul-americanos da Juventude 2013, está
sendo convocado o vencedor da prova K1 500m Menor do Campeonato Brasileiro de
Canoagem Velocidade 2012 e que se encontra dentro da faixa etária para participação do
evento.
Yago de Farias Lima (GAC)
CAIAQUE FEMININO
Conforme já informado na circular 005/2013, em função das atletas da categoria
Cadete terem resultados abaixo das atletas das categorias inferiores, estão sendo convocadas
as atletas da categoria Menor do Ranking Nacional de 2012 que em 2013 passaram para a
categoria CADETE. Essa convocação investe nas atletas com idade de 15 anos, para se ter um
grupo de da mesma idade visando à preparação para provas em embarcações por equipe.
Luani Dias dos Santos Tobias (ACPN)
Bruna Carolina de Moura Navarro (APEN)
CANOA MASCULINA - JÚNIOR
Visando o Campeonato Mundial Júnior de 2013, estão sendo convocados os dois
primeiros atletas do Ranking Nacional de 2012, sendo um destro e um canhoto, e que no ano
de 2013 ainda permanecem na categoria júnior.
Valber Arcanjo dos Santos (ACC) CANHOTO
Maico Ferreira dos Santos (ACI) DESTRO
Os demais atletas da canoa serão convocados em breve para início das atividades
do Centro de Treinamento de Canoa que também será localizado nas dependências do Yatch
Clube de São Paulo.
Os critérios utilizados para formação do ranking estão publicados no convite para
o Campeonato Brasileiro de Canoagem Velocidade 2012, disponível no site oficial desta
entidade no link: http://www.canoagem.org.br/evento/index/eventos_id/511 e a pontuação
gerada está disponível na circular 098/2012 e 005/2013.
Os resultados dos controles e ranking encontram-se publicados no site oficial da
CBCa.
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Os atletas convocados deverão manifestar interesse, até 23/05/2013 pelo email:
subastian.cuattrin@canoagem.org.br, com cópia para cbca@cbca.org.br e se apresentarem na
sede do Yatch Clube Paulista, Estrada do Itupu, nº 1077, Chácara Vista Alegre, telefone 11
5514-6912, no dia 27/05/2013 às 11:00.
O cronograma de treinamentos anual e demais condições de conduta serão
apresentados no ato da apresentação.
Os interessados também deverão enviar para os e-mails informados sua
escolaridade atual e copias dos seguintes documentos:












Identidade (seu e dos pais);
CPFs (seu e dos pais);
Carteira de Vacinação;
Cartão do SUS;
Passaporte com validade de mais de uma ano;
Histórico Escolar;
Carta de transferência da escola;
Conta bancária no Banco do Brasil (pode ser poupança ou conta
corrente), em nome do atleta, (trazer o contrato do banco e todos os
números corretamente inclusive a VARIAÇÃO da conta que vai ser
utilizada para receber os depósitos da Bolsa Auxílio Estudo. Aqueles que
já possuírem enviar os dados (tipo da conta, número, agência e
variação);
Para os menores de idade também são necessários todos os documentos
acima;
Uma procuração dos pais dos atletas autorizando o filho menor de idade
a fazer a assinar o recibo de recebimento do Bolsa Auxílio Estudo, com
firma reconhecida por AUTENTICIDADE;

Todos os atletas devem trazer roupas de cama, travesseiros e toalhas de banho.
Todos os atletas que se apresentarem no Centro de Treinamentos estarão
aceitando de forma automática todas as regras do Regimento Interno das Seleções Nacionais,
respeitando os sistemas de treinamentos e o cronograma de trabalho das Equipes Nacionais.
Qualquer atleta que não possa cumprir o cronograma de treinamentos ou não
tenha disponibilidade de ficar concentrado no CT, será desligado da Equipe Permanente.
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Os atletas não convocados em caráter permanente, também poderão participar
das seletivas e controles nacionais, para classificação dos atletas que formarão as Seleções
Nacionais que representarão o Brasil nos eventos internacionais.
Qualquer
dúvida
sebastian.cuattrin@canoagem.org.br.

pode

ser

esclarecida

pelo

Atenciosamente,

João Tomasini Schwertner
Presidente
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