CBCa 011/2014
Curitiba,, 27 de fevereiro de 2014.

Aos
Filiados

Assuntos:

Re-ratificação
ratificação da Circular n°
n 005/2014;
1- Calendário Canoagem Slalom 2014;
2- Seletivas 2014;
3- Informações Tomazina.

iliados,
Prezados filiados,

Conforme todos estão acompanhando pelos noticiários nacionais, o Brasil passa
novamente por um longo período de estiagem. Infelizmente a frequência de períodos sem
chuvas tem sido cada vez mais frequente, o que tem obrigado a Canoagem Slalom brasileira às
constantes modificações em seu planejamento, o que dificulta qualquer tipo de planejamento.
Estamos repassando nesse momento a previsão do nível do reservatório da
Itaipu Binacional até o dia 04 de março, o qual deverá estar na quota 215,50, quando o normal
nor
seria estar bem acima de 219,20, ou seja, atualmente o reservatório encontra-se
encontra
aproximadamente 4 metros abaixo da cota mínima para suprir água ao Canal Itaipu.
Diante da escassez de água a 1ª Etapa da Copa Brasil e o próprio calendário
nacional serão completamente modificados conforme demonstrado no quadro abaixo, sendo
que as seletivas serão realizadas na Cidade de Tomazina, Estado do Paraná, nos dias 21, 22 e 23
de março, conforme programação abaixo.
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1- CALENDÁRIO
ALENDÁRIO CANOAGEM SLALOM 2014
DATAS

CALENDÁRIO

CIDADE

ESTADO

21/03 a 23/03

Seletivas Nacionais

Tomazina

PR

17/05 a 18/05

Copa Brasil – 1ª Etapa

Cerquilho

SP

04/07 a 05/07

Campeonato Brasileiro - 2ª
Divisão

Primavera do Leste

MT

05/07 a 06/07

Copa Brasil - 2ª Etapa

Primavera do Leste

MT

Campeonato Brasileiro 1ª Divisão
Copa Brasil - 3ª Etapa
Copa Brasil - 4ª Etapa

Três Coroas

RS

Piraju
Tomazina

SP
PR

18/10 a 19/10
15/11 a 16/11
13/12 a 14/12

A CBCa espera não necessitar mudar novamente esse calendário, porém todos
conhecem a natureza do esporte e estão cientes que as intempéries e as inconstâncias política
e administrativa dos Municípios sedes são determinantes para eventuais modificações.
2- SELETIVAS 2014
Ratificando, todavia, o que já foi dito na Circular n°
n 005/2014, em abril de 2015 o
Brasil estará sediando na Cidade de Foz do Iguaçu o Campeonato Mundial Júnior e Sub 23, onde
poderão participar atletas nascidos entre os anos de 1997 a 2000,, para as categorias Juniores e
nascidos entre 1992 a 1996 para as categorias Sub 23. Será a primeira vez que o País estará
representado em Campeonato Mundial de Canoagem Slalom por uma equipe completa, de
forma que uma das prioridades para 2014 é a preparação
preparação desses jovens atletas para o grande
evento a ser realizado no Canal Itaipu.
Outra grande preocupação é a preparação dos atletas mais experientes que
disputarão as vagas para os Jogos Pan-americanos
Pan americanos (2015) e Jogos Olímpicos Rio 2016, de forma
que estess atletas também estarão sendo contemplados com viagens internacionais, de acordo
com as regras aqui estabelecidas.
A Confederação Brasileira de Canoagem (CBCa) em parceria com a Federação
Paranaense de Canoagem (FEPACAN) e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
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Social (BNDES), encaminhou ao Ministério do Esporte, através da Lei de Incentivo Fiscal,
projeto que visa a participação brasileira nas seguintes viagens internacionais:

GERAL

JR

SUB23

(1997 a
1999)

(1992 a
1996)

(todas
as
idades)

EVENTOS

DATAS

Nº DE
ATLETAS

Campeonato Mundial Junior e Sub 23 - Penrith, Sydney, AUS
1ª Etapa Copa do Mundo – Lee Valley, GRB
2ª Etapa Copa do Mundo – Tacen, SLO
3ª Etapa Copa do Mundo – Praga, CZE
Campeonato Pan-americano – Cidade do México, MEX
ECA JÚNIOR CUP – Solkan, SLO
ECA JÚNIOR CUP – Augsburg, GER
ECA JÚNIOR CUP – Ceske Budejovice, CZE
4ª Etapa Copa do Mundo – La Seu D´Urgell, ESP
5ª Etapa Copa do Mundo – Augsburg, GER
ECA JÚNIOR CUP – Bratislava, SVK
ECA JÚNIOR CUP – Krakow, POL
Camponato Mundial Sênior – Maryland, USA
Campeonato Sul-americano – Venezuela
(*houve alteração de país,
aís, a CBCa terá que modificar o
Projeto)

23 a 27/04
06 a 08/06
13 a 15/06
20 a 22/06
18 a 20/07
19 a 20/07
26 a 27/07
31/07 a 01/08
01 a 03/08
15 a 17/08
16 a 17/08
23 a 24/08
17 a 21/09

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

9
X
X
X
X
8
8
8
8
8
8
8
X

7
X
X
X
X
X
X
X
8
8
X
X
X

X
16
16
16
16
X
X
X
X
X
X
X
16

08 a 10/11

16

X

X

16

Os atletas que estarão representando o Brasil nestes eventos, serão definidos
nas Seletivas Nacionais a ser realizada na Cidade de Tomazina, PR, nos dias 21, 22 e 23 de
março.

2.1-

Atletas aptos à participar das seletivas

Todos os atletas devidamente cadastrados e em dia com as obrigações
estatutárias que estiverem figurando como primeiros colocados no ranking nacional estarão,
automaticamente, autorizados a participar do evento, devendo fazer as inscrições pelo site
http://extranet.canoagem.org.br até o dia 07 de março de 2014.
Para regularizar seu cadastro acesse: http://www.canoagem.org.br, link “cadastro”.
Em caso de dúvidas relacionadas ao cadastro,
cadastro, entrar em contato pelo e-mail
e
cadastro@cbca.org.br pelo telefone 41 3083 2600.
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2.2-

Datas

DATAS
21/03/2014
21/03/2014
22/03/2014
22/03/2014
23/03/2014

2.3-

HORÁRIOS
9h às 12h
14h às 17h
9h às 12h
14h às 17h
8h às 12h

ATIVIDADE
1ª Descida Seletiva – 1ª PROVA
2ª Descida Seletiva – 1ª PROVA
1ª Descida Seletiva – 2ª PROVA
2ª Descida Seletiva- 2ª PROVA
1ª e 2ª Descida Seletiva – 3ª PROVA

Descarte
escarte da pior prova

O pior resultado dos
d atletas nas três provas a serem realizadas será descartado
para efeito de se verificar as
a três melhores embarcações de cada categoria. Apenas no caso de
empate a terceira prova também será analisada. De acordo com o resultado na sua respectiva
categoria,, os canoístas receberão as seguintes pontuações:
DIAS 18, 20 e 22/03/2014
1º Lugar = 50
2º Lugar = 45
3º Lugar = 41
4º Lugar = 39
5º Lugar = 38
6º Lugar = 37
7º Lugar = 36
Até o fim, diminuindo 1 ponto por classificação

Portanto, a primeira condição para que haja a indicação do atleta pela CBCa, é o
fato dele alcançar a maior somatória em duas das três provas realizadas.
realizadas
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
ou força maior, apenas duas provas
serem realizadas, ambas serão pontuadas e a preferência continuará sendo o atleta mais novo.
Em caso de intempéries ou força maior que impossibilitem os eventos ou ainda,
em casos não previstos nesse regulamento,
regulamento, o Comitê da Modalidade reserva-se
reserva
ao direito de
decisão posterior.
Rua Monsenhor Celso, 321 - 7º andar - Centro - Curitiba - PR - CEP 80010-922
80010
Telefone (41) 3083 2600 - Fax (41) 3083 2699
www.canoagem.org.br

2.4-

Número de Vagas
Em princípio, as delegações deverão ser compostas com os seguintes números

de atletas:

MUNDIAL
JUNIOR

MUNDIAL
SUB23

ETAPAS
TAPAS
DA COPA
DO
MUNDO
- 1ª, 2ª e
3ª

PANAMERICANO

ECA JÚNIOR
CUP

ETAPAS DA
COPA DO
MUNDO

(1997 a
2000)

4ª e 5ª
(1992 a 2000)

JULHO E
AGOSTO**

AGOSTO***

MUNDIAL
SÊNIOR
SETEMBRO

SULAMERICANO
NOVEMBRO

K1M = 1
atleta

K1M = 3

K1M = 3

K1M = 3

K1M = 2

K1M = 3

K1M = 3

K1M = 3

K1F = 2
atletas

K1F = 1
(1996)

K1F = 3

K1F = 3

K1F = 2

K1F = 1

K1F = 3

K1F = 3

C1F = 0
atleta

C1F = 0

C1F = 3

C1F = 1

C1F = 1

C1F = 0

C1F = 1

C1F = 1

C1M = 1
atleta

C1M = 2

C1M = 3

C1M = 3

C1M = 1

C1M = 2

C1M = 3

C1M = 3

C2M = 2
barcos

C2M = 1

C2M = 2

C2M = 3

C2M = 1

C2M = 1

C2M = 3

C2M = 3

8 atletas

8 atletas

16 atletas

16 atletas

8 atletas

8 atletas

16 atletas

16 atletas

A segunda condição para a convocação é o atleta estar classificado de acordo
com as vagas disponíveis no quadro acima.
ATENÇÃO ESPECIAL aos atletas nascidos nos anos de 1991 e 1996. Como já
enfatizado no início, o escopo maior do Projeto é a preparação da Equipe brasileira para o
Mundial Júnior e Sub 23 de 2015. Infelizmente os atletas nascidos no ano de 1991 estarão fora
da categoria Sub 23 no ano que vem, e os atletas nascidos em 1996
1996 estarão mudando de
categoria. Em assim sendo haverá restrições nas participações destes atletas em algumas
competições conforme demonstrado no quadro acima.
2.5-

Percentual Técnico Exigido
E

Para a convocação às três primeiras etapas da Copa do Mundo e Campeonato
Camp
Mundial Sênior, não basta apenas que o atleta esteja entre os melhores de sua categoria, terá
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que alcançar impreterivelmente, os seguintes percentuais técnicos referentes ao melhor barco
da competição, em pelo menos uma das quatro provas seletivas.

CATEGORIA

K1 MASCULINO

K1 FEMININO

C1 MASCULINO

C2 MASCULINO

Sênior
Sub23

2%
5%

18%
25%

10%
15%

18%
24%

Portanto, a terceira condição para as categorias SR e SUB 23 é conseguir
alcançar o percentual técnico pré-estabelecido.
pré estabelecido. Para os Juniores não haverá o índice técnico.
As três condições são essenciais para a convocação imediata do atleta, se,
todavia, acontecerem casos esdrúxulos como,
como, por exemplo, a embarcação ficar entre as três
primeiras colocadas e não conseguir o índice técnico ao contrário da quarta embarcação que
conseguiu em uma das descidas o índice técnico, o Comitê da modalidade reserva-se
reserva ao direito
da escolha.
Pelas regras
as da FIC, o Brasil pode participar nas Copas do Mundo com o máximo
de 3 barcos no K1M, 2 barcos no K1F, 3 barcos no C1M e 2 barcos no C2M, de forma que
quando houver número maior de atletas do que as vagas disponíveis, o treinador deverá definir
quem serão
o os atletas titulares.
No Projeto encaminhado ao Ministério do Esporte, não consta a participação do
ECA JÚNIOR CUP, porém com o posterior convite do Comitê Europeu para a participação
brasileira em todas as etapas deste evento, a CBCa trabalha no sentido
sentido de readequar o projeto
aprovado para atender esta competição que será excepcional para a preparação para 2015.
Porém, se não conseguir readequar, essa competição não terá o aporte dos recursos BNDES ou
COB, devendo o atleta interessado bancar todas as despesas.
Todos os membros da Canoagem Slalom brasileira estão cientes da enorme
dificuldade encontrada para os atletas levarem seus respectivos barcos para as competições
internacionais. A CBCa não medirá esforços para que os atletas tenham barcos nas
competições,
mpetições, mas não poderá garantir que o modelo seja o mesmo utilizado pelo atleta, de
forma que diante do princípio da AUTONOMIA, a Entidade sugere que os atletas de ponta
invistam parte dos valores recebidos dos programas governamentais para adquirirem os
o seus
modelos prediletos nos locais das competições, conforme extensa lista de opções existentes
atualmente no mercado.
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A partir desse ano, o atleta que queira deixar o seu barco particular na Europa,
evitando os transtornos comuns aos deslocamentos dos mesmos,
mesmos, a Confederação Brasileira de
Canoagem irá se comprometer com a guarda dos mesmos naquele continente, facilitando
enormemente a vida dos atletas brasileiros. Por outro lado deixa claro aqui, que não assume
nenhuma responsabilidade com relação aos barcos
barcos particulares que não conseguirem ser
embarcados para o Brasil como bagagem.
2.6-

Orçamento

A CBCa e Comitê de Canoagem Slalom reservam-se
se ao direito de diminuir o
número de vagas 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
desde que o mesmo consiga recursos
suficientes para todos os itens necessários para a sua participação internacional.
2.7-

Regras e Treinamentos

Os atletas classificados deverão comprometer-se
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.
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.
Atleta classificado
sificado 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
ção pelo Comitê e/ou Comissão Técnica para manutenção na Equipe.
Se algum atleta estiver entre os primeiros do ranking nacional e por motivos de
saúde, confirmado através de atestado médico, ou outro motivo de extrema relevância, não
puder participar das seletivas, o Comitê poderá a seu critério oferecer outra possibilidade de
convocação.
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3- INFORMAÇÕES TOMAZINA
O Município de Tomazina/PR
Tomazina
se comprometeu em oportunizar uma boa pista de
Canoagem Slalom e a reativar a escolinha de base, recebendo em contrapartida
contrapartid a etapa da
Copa Brasil que deveria ser realizada no mês de março na Cidade de Foz do Iguaçu.
A previsão é de que no dia 08 de março a pista esteja em condições para receber
os atletas interessados em participar das seletivas, antes disso, é possível, porém improvável.
3.1-

Distância Tomazina/
omazina/PR
CIDADE
Três Coroas
Foz do Iguaçu
Tibagi
Piraju
Piracicaba
Primavera do Leste
Macaé

3.2-

ESTADO
RS
PR
PR
SP
SP
MT
RJ

DISTÂNCIA (KM)
1.036
700
156
136
345
1.452
1.033

Alojamento

Haverá alojamento disponível na cidade de Tomazina, no Colégio Estadual Carlos
Gomes, localizado no centro da Cidade de Tomazina,
Tomazina, somente a partir das 18 horas do dia 21
de março (sexta-feira).
feira). Os atletas que optarem em ficar em alojamento deverão avisar a
organização com antecedência para garantir o seu lugar, trazer colchão e roupa de cama.
3.3-

Refeições

Na Cidade existem 3 restaurantes e o custo da refeição é em torno de R$ 15,00
por pessoa. O Hotel Beira Rio poderá fazer as alimentações se houver solicitação e
comprometimento antecipado das equipes. A organização não fornecerá alimentação.
3.4-

Hospedagem

HOTEL JOIA*
Contato: (43) 3563--1556, (43) 8808-7062, (43) 9927-8085
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HOTEL BEIRA RIO*
Contato: (43) 9965--5531, (43) 8859-6777
OTEL FAZENDA CARRO DE BOI
HOTEL
Contato: (43) 3563--1563
*nos
nos dois primeiros estabelecimentos o valor para os atletas da canoagem será de R$ 35,00 por
pessoa.
3.5-

Inscrições
Não haverá custos referentes às inscrições.

Conforme disposto no item 2.1, as
as inscrições deverão ser realizadas impreterivelmente
até o dia 07 de março de 2014.
2014 No link “inscrições online”” disponível no site:
site

http://extranet.canoagem.org.br
3.6-

Infraestrutura

Todas as equipes devem estar cientes e preparadas de que não haverá
infraestrutura de evento desportivo. Trata-se,
Trata se, basicamente, de uma “avaliação interna” da
Canoagem
gem Slalom brasileira em um local sem infraestrutura de lanchonete, som e etc. Por esse
motivo, as equipes não devem insistir em levar atletas despreparados tecnicamente sob pena
de assumir responsabilidades quanto à segurança dos mesmos.
3.7-

Arbitragem

As Equipes
quipes podem e devem indicar árbitros para auxiliar nas competições, essa
indicação deverá ser feita no prazo das inscrições. A CBCa está buscando recursos para
hospedagem e alimentação para os árbitros.

3.8-

Programação de Prova e Reunião de Chefe de Equipe

A programação oficial será realizada após o fechamento das inscrições, porém,
provavelmente seguirá o quadro mencionado no item 2, B, desta Circular. Na reunião de Chefe
de Equipe, que será realizada no dia 20 de março, às 19 horas, no Hotel Jóia, os jalecos
ja
serão
entregues, assim como a programação oficial.

Rua Monsenhor Celso, 321 - 7º andar - Centro - Curitiba - PR - CEP 80010-922
80010
Telefone (41) 3083 2600 - Fax (41) 3083 2699
www.canoagem.org.br

Atenciosamente,

João Tomasini Schwertner
Presidente
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