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CBCa 064/2013 

Curitiba, 03 de julho de 2013. 
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Filiados 
 

 

 

Assunto: Critérios para convocação dos atletas da Canoa no controle nacional que 
será realizado no dia 07 de julho 
 

 

 
 Prezados filiados,  

 

 
A Confederação Brasileira de Canoagem, entidade nacional de 

administração do desporto, através do seu presidente abaixo assinado vem, por meio 

desta, INFORMAR, os critérios para convocação dos atletas da Canoa, categorias Sub 

23 Masculina, Júnior Masculina e Canoa Feminina, no controle que será realizada no 

dia 07 de julho na USP – SP, visando a convocação para o Centro de Treinamento de 

Canoagem Velocidade – Canoa.  

 

Canoa Masculina – Categoria Sub 23 - 3 vagas 

 

2 vagas para os melhores colocados nos 200m 

1 vaga para o melhor colocado nos 1.000m 

 

No caso do mesmo atleta se classificar em ambas as distâncias, será 

considerada sua melhor colocação, desconsiderando sua posição na outra distância e o 

atleta subsequente assume sua posição. 

 

No caso do mesmo atleta obter a mesma classificação em ambas 

provas, o mesmo o será convocado para vaga de 1000m e será desconsiderada sua 

posição nos 200m. Sendo assim, o atleta subsequente nos 200m assume a posição. 
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Canoa Masculina – Categoria Junior - 4 vagas 

 

2 vagas para os melhores colocados nos 200m 

2 vagas para os melhores colocados nos 1000m 

 

No caso do mesmo atleta se classificar em ambas as distâncias, será 

considerada sua melhor colocação, desconsiderando sua posição na outra distância e o 

atleta subsequente assume sua posição. 

 

No caso do mesmo atleta obter a mesma classificação em ambas 

provas, o mesmo o será convocado para vaga de 1000m e será desconsiderada sua 

posição nos 200m. Sendo assim, o atleta subsequente nos 200m assume a posição. 

 

Canoa Feminina - 4 vagas 

 

As quatro primeiras colocadas na prova do C1 200m Feminino. 

 

Convocação para o Centro de Treinamento 

 

A data de apresentação dos atletas classificados no CT será informada 

nas próximas semanas. 

 

Atenciosamente,  
 

 

 

João Tomasini Schwertner 
Presidente 

 


