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Diga não ao Doping 
 

Circular CBCa 059/2015 
Curitiba, 17 de setembro de 2015. 

 
 
 
Aos Filiados 
 
 
 
Assunto: Convocação para participação no Evento “Aquece Rio International Canoe 
Slalom” 
 
 
 Prezado, 
 
 

A Confederação Brasileira de Canoagem através do seu Presidente vem, por 
meio desta apresentar os critérios de seleção dos atletas que representarão oficialmente o 
Brasil no evento teste “Aquece Rio International Canoe Slalom”, assim como os que ocuparão 
a posição de Demo Runners.  A competição será realizada de 21 a 29 de novembro de 2015, 
no Complexo Olímpico de Deodoro -  Rio de Janeiro.  

 
 1 -  Representante oficial: as seletivas nacionais realizadas em Foz do 

Iguaçu de 02 a 05 de abril de 2015 definiram os atletas representantes do Brasil para o mundial 
em Londres (17 a 20 de Setembro). Dessa forma, os Comitês nacionais em conjunto com a 
equipe técnica brasileira definem que:  

 
Os melhores atletas brasileiros classificados em suas respectivas categorias 

(K1M – C1M – C2M- K1F) representarão o Brasil no evento teste Aquece Rio International 
Canoe Slalom. 

 
2 – Demo Runners: Os atletas da categoria caiaque masculino (K1 M) que 

obtiverem no mundial a 2° e 3 posições poderão atuar como Demo Runners (demonstração e 
abertura da pista). No caso das categorias Canoa individual (C1) e Canoa Dupla (C2), após a 
definição do representante oficial, serão selecionadas as sucessivas embarcações respeitando 
a seguinte combinação exigida pela Federação Internacional de Canoagem (I.C.F): 

Canoa individual (C1): 1 atleta canhoto / 1 atleta destro 
Canoa dupla (C2): 1° atleta canhoto / 2° atleta destro 
                                 1° atleta destro e 2° atleta canhoto.              
 
Caso não seja possível estabelecer essa combinação pela classificação no 

Mundial, serão convocados os melhores atletas com base nas seletivas realizadas em Foz do 
Iguaçu.  

http://www.canoagem.org.br/
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Para a posição de Demo Runners na categoria caiaque feminino (K1W) serão 
convocadas as atletas Milene Wolf e Marina Souza Costa – com base nas seletivas realizadas 
em Foz do Iguaçu. 

 
TODOS OS ATLETAS SELECIONADOS PARA A POSIÇÃO DE DEMO RUNNERS, 

DEVERÃO ESTAR CADASTRADOS IMPRETERIVELMENTE ATÉ O DIA 20 DE SETEMBRO DE 2015 
NO PORTAL DE VOLUNTÁRIOS DO COMITÊ ORGANIZADOR DO JOGOS OLÍMPICO RIO 2016 – 
DISPONÍVEL EM: 

 
https://portaldovoluntario.rio2016.com/ESIREG/NewFormRequest.do?langua

ge=1&formId=1 
 
Em relação a qualquer eventualidade que venha a ocorrer, o comitê de 

canoagem slalom reserva-se no direito de analisar e tomar as devidas providências. 
 
Visto que o nível técnico dos atletas brasileiros de canoagem slalom vem 

demonstrando constante crescimento, acreditamos que ao ser usado o mundial como 
seletiva, estaremos elegendo os atletas mais bem preparados para representar o país nesse 
importante evento rumo aos Jogos Olímpicos de 2016. 

Atenciosamente,  

João Tomasini Schwertner 
Presidente 
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