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Assunto: Inscrições - Seletiva para 

 

 

Prezados filiados,
 

 

A Confederação Brasileira de Canoagem

do desporto, através do seu presidente abaixo assinado

que as inscrições para a Seletiva 

realizado no Rio de Janeiro 

maio, e qualquer embarcação com nomes de tripulantes 

desclassificados. 

 

As inscrições serão gratuitas,

extranet da CBCa, http://extranet.canoagem.org.br,

em dia com seu cadastro. 

Em caso de uma categoria conter igual ou menor número de inscrições do que 

as vagas possíveis para a participação do Brasil, não será necessário a realização da 

seletiva da mesma, sendo que se dará 

dessas categorias para o Mundial de Va'a

A organização do evento não fornecerá nenhum equipamento para a seletiva, 

sendo responsabilidade dos atletas o transporte de suas embarcações e equipamentos 

pertinentes para uso no evento

Atenciosamente, 
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Seletiva para o Campeonato Mundial de Va'a 2014 

Prezados filiados, 

Confederação Brasileira de Canoagem, entidade nacional de administração 

seu presidente abaixo assinado, vem por meio desta, INFORMAR 

Seletiva Nacional para o Campeonato Mundial

ealizado no Rio de Janeiro – RJ, Lagoa Rodrigo de Freitas, serão encerradas dia 21 de 

, e qualquer embarcação com nomes de tripulantes 

serão gratuitas, deverão ser  obrigatoriamente realizadas 

, http://extranet.canoagem.org.br, sendo obrigatório que o atleta esteja 

 

Em caso de uma categoria conter igual ou menor número de inscrições do que 

as vagas possíveis para a participação do Brasil, não será necessário a realização da 

seletiva da mesma, sendo que se dará de forma automática a convocação dos atletas 

dessas categorias para o Mundial de Va'a; 

A organização do evento não fornecerá nenhum equipamento para a seletiva, 

sendo responsabilidade dos atletas o transporte de suas embarcações e equipamentos 

para uso no evento. 

Atenciosamente,  

João Tomasini Schwertner 

Presidente 

CEP 80010-922 

15 de maio de 2014.  

Campeonato Mundial de Va'a 2014 –––– Rio de janeiro 

, entidade nacional de administração 

vem por meio desta, INFORMAR 

Mundial de Va’a a ser 

serão encerradas dia 21 de 

, e qualquer embarcação com nomes de tripulantes repetidos, serão 

obrigatoriamente realizadas na 

obrigatório que o atleta esteja 

Em caso de uma categoria conter igual ou menor número de inscrições do que 

as vagas possíveis para a participação do Brasil, não será necessário a realização da 

de forma automática a convocação dos atletas 

A organização do evento não fornecerá nenhum equipamento para a seletiva, 

sendo responsabilidade dos atletas o transporte de suas embarcações e equipamentos 


