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Circular CBCa 003/2016
Curitiba, 18 de janeiro de 2016.

Aos filiados

Assuntos: 1- Convocações seletivas 2016 para os seguintes eventos internacionais:
a- Copas do Mundo
b- Campeonato Mundial Júnior e Sub23
c- Campeonato Sul-americano
d- Jogos Olímpicos Rio 2016

2- Definição dos atletas para os Jogos Olímpicos e Forerunners
3- Definição dos atletas para o Campeonato Pan-americano
4- Equipe Permanente 2016

Prezados,

A Confederação Brasileira de Canoagem através do seu Presidente vem, por meio
desta, APRESENTAR os critérios que deverão traçar as diretrizes do esporte para a temporada.

Vale ressaltar que em agosto o Brasil estará sediando na Cidade do Rio de Janeiro os
Jogos Olímpicos tão aguardado por todos e motivador do Planejamento Estratégico desenvolvido
pela modalidade desde o ano de 2010, estando devidamente exposto na página oficial da CBCa e da
Equipe Permanente.

Obviamente que como qualquer Planejamento Estratégico é necessário que haja
constante revisões e atualizações de suas diretrizes faces às diversas nuances que acontecem
costumeiramente, em especial quando se trata de planejamento esportivo, onde envolvem
características extremamente complexas. Não obstante às dificuldades de se seguir à risca qualquer
planejamento, a política macro, bem como a visão, devem ser preservadas ao máximo para não
perder totalmente a essência para qual se foi concebido.

Considerando a categoria Júnior para os nascidos entre 1998 e 2001 e a categoria
Sub23 entre os nascidos entre 1993 e 1997, define-se:
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1- Seletivas 2016

A Confederação Brasileira de Canoagem (CBCa) em parceria com os principais
patrocinadores, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e GE, encaminhou
ao Ministério do Esporte, através da Lei de Incentivo Fiscal, projeto que visa a participação brasileira
nos seguintes eventos internacionais:

Eventos Datas Atletas Júnior
Embarcações

Sub23
Embarcações

GERAL
(Todas as
idades)

Campeonato Pan-americano - Rio 19 e 20/03 18 - - 18
Copa do Mundo - 1ª Etapa - Itália 04 e 05/06 14 - - 14
Copa do Mundo - 2ª Etapa - Espanha 11 e 12/06 14 - - 14
Copa do Mundo - 3ª Etapa - França 18 e 19/06 14 - - 14
Campeonato Mundial Júnior e Sub23 -
Polônia 15 a 17/07 21 9 10 21

Jogos Olímpicos Rio 2016 07 a 11/08 5 - - 5
Copa do Mundo - 4ª Etapa - República
Tcheca 03 e 04/09 14 - - 14

Copa do Mundo - 5ª Etapa - Eslovênia 09 e 10/09 14 - - 14
Campeonato Sul-americano - Peru 29 e 30/10 21 9 10 21

Os atletas que estarão representando o Brasil nestes eventos serão definidos nas
seletivas nacionais que deverão ser realizadas na Cidade do Rio de Janeiro, no Canal Rio, nos dias 23,
24 e 25 de março.

A CBCa deixa claro, todavia, que os projetos são encaminhados com aproximadamente
12 meses de antecedência ao Ministério do Esporte. Se neste ínterim houver variação cambial (o
que é comum acontecer), os valores apresentados inicialmente poderão ficar comprometidos
devendo haver cortes no número de atletas. Neste caso, a única solução será o custeio da viagem do
atleta ser financiado pela própria Entidade de Prática Desportiva ou por patrocínios particulares.
Entretanto, se essa hipótese vier a se concretizar, os desenhos dos uniformes e barcos a serem
utilizados pelos atletas da seleção brasileira deverão seguir sempre as regras de patrocínio previstas
no Regimento Interno (não serão aceitos na equipe atletas ou embarcações que não sigam o layout
aprovado pelos patrocinadores da CBCa).

A) ATLETAS CONVOCADOS PARA PARTICIPAR DAS SELETIVAS

De acordo com o Ranking 2015, 40 embarcações ou 46 atletas estarão aptos a
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participarem das seletivas nacionais, lembrando que os melhores atletas do Ranking na categoria
Junior, nascidos em 1997, estarão buscando suas respectivas vagas na categoria Sênior em 2016
(são convocados por estarem entre os melhores do ranking 2015, porém participam em 2016
subindo uma categoria).

Não serão aceitos nas seletivas embarcações não previstas nesta tabela, pois toda a
logística para as competições e os espaços de treinamento para atletas brasileiros serão complicados
em virtude do período de treinamento dos países para os Jogos Olímpicos Rio 2016.

B) DATAS

DIA HORÁRIOS ATIVIDADE
21 e 22
março

08 às 18h Treinamento livre
23/03/2016 14h às 17h 1ª e 2ª Descidas – 1ª Prova Seletiva
24/03/2016 14h às 17h 1ª e 2ª Descidas – 2ª Prova Seletiva
25/03/2016 14h às 17h 1ª e 2ª Descidas – 3ª Prova Seletiva

C) DESCARTE DA PIOR PROVA

O pior resultado dos atletas nas três PROVAS SELETIVAS* a serem realizadas será
descartado para efeito de se verificar as três melhores embarcações de cada categoria. No caso de
empate a prova descartada também será analisada. De acordo com o resultado na sua respectiva
categoria no ano de 2016, os canoístas receberão as seguintes pontuações:

Embarcações Embarcações
K1M Sr - 7 K1M Jr - 7
K1F Sr – 3 K1F Jr - 3
C1M Sr – 7 C1M Jr - 6
C1F Sr – 0 C1F Jr - 3
C2M Sr - 3 C2M Jr - 3

Total 20 22
Atletas 22 19

1 atleta repete embarcação
7 atletas
repetem

embarcações
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Dias 23, 24 e 25/03/2016
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, aprimeira condição para que haja a indicação do atleta pela CBCa, é o fato
dele alcançar a maior somatória em duas das três provas realizadas. O pior resultado de todas as
provas do atleta será descartado.

*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 força maior, apenas duas provas serem
realizadas os critérios de desempate continuarão sendo os mesmos.

*** Em casos não previstos nesse regulamento, o Comitê da Modalidade reserva-se
ao direito de decisão posterior.

D) NÚMERO DE VAGAS

Em princípio, as delegações deverão ser compostas de acordo com os seguintes números
de embarcações:

Cat Campeonato
Pan-

americano

1ª, 2ª e 3ª
Etapas da
Copa do
Mundo

Campeonato
Mundial
Júnior e
Sub23

Mundial
Sub23

Jogos
Olímpicos
RIO 2016

4ª e 5ª
Etapas da
Copa do
Mundo

Sul-
americano

Jr + Sr

K1M 6 1 + 2 3 1 + 2 1 1 + 2 3 + 3
K1F 6 1 + 1 2 1 + 1 1 1 + 1 3 + 3
C1F 6 1 + 1 1 0 0 1 + 1 2 + 2
C1M 6 1 + 2 3 1 + 2 1 1 + 2 3 + 3
C2M 3 1 + 1 0 1 + 1 1 1 + 1 2 + 2

33 atletas 14 atletas 9 atletas 12 atletas 5 atletas 14 atletas 30 atletas

Portanto, a segunda condição para a convocação é o atleta estar classificado de acordo
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com as vagas disponíveis no quadro acima.

E) VAGAS TÉCNICAS

Para as Copas do Mundo e Mundial Sub23 os atletas classificados em primeiro lugar
na categoria Sênior no Ranking de 2015, já possuem a vaga garantida devendo ser disputadas apenas
as demais especificadas no quadro acima. Por se tratar de ano olímpico, a CBCa entende que deve se
resguardar de qualquer eventualidade (quebra de equipamento, doença e etc.) que porventura
aconteça com os melhores atletas do ano de 2015. Como as vagas olímpicas serão definidas apenas
após a realização das três primeiras etapas das Copas do Mundo, não se deve correr nenhum risco
de não estarem presentes as melhores embarcações do ano de 2015.

F) PERCENTUAL TÉCNICO EXIGIDO

Para a convocação aos eventos internacionais não basta apenas que o atleta esteja
entre os melhores de sua categoria, terá que alcançar impreterivelmente, os seguintes
percentuais técnicos referentes ao melhor barco da competição, em pelo menos uma das três
provas seletivas.

K1 MASCULINO K1 FEMININO C1 MASCULINO C1 FEMININO C2 MASCULINO
Sr =  2% Sr = 18% Sr = 10% Sr = 18% Sr = 18%

Sub23 = 5% Sub23 = 25% Sub23 = 15% Sub23 = 24% Sub23 = 24%
Jr = 15% Jr = 35% Jr = 26% Jr = 40% Jr = 35%

Portanto, a terceira condição é conseguir alcançar o percentual técnico pré-
estabelecido. Para as categorias Sub23 e Sênior, a CBCa continuará com a política de preferência de
investimento nos atletas mais jovens. Assim, se o atleta Sênior na categoria K1M faz um tempo de
3% do melhor barco da prova e fica em terceiro lugar geral da competição enquanto que outro
atleta Sub23 consegue o quarto lugar geral da prova alcançando o índice máximo aqui exigido de
5%, este será o atleta a ser convocado.

O Comitê da Modalidade entende que é muito mais frutífero investir na participação
internacional de atletas mais jovens para que estes possam ganhar maturidade e crescer de forma
significativa.

* No caso acima, se nenhum dos dois atletas (Sr e Sub23) alcançarem o percentual
exigido, será inscrito aquele que ficar na frente.

**Pelas regras 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
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número maior de atletas do que as vagas disponíveis, o treinador deverá definir quem serão os
atletas titulares.

***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,
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 seus modelos prediletos nos locais das
competições, conforme extensa lista de opções existentes atualmente no mercado.

O atleta que queira deixar o seu barco particular na Europa, evitando os transtornos
comuns aos deslocamentos dos 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 equipamentos particulares que não conseguirem ser embarcados para o Brasil como
bagagem.

G) ORÇAMENTO

A CBCa e Comitê de Canoagem Slalom reservam-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 que o mesmo consiga recursos suficientes para todos os itens necessários para a sua
participação internacional (lembrando que deverá obedecer sempre a Política de Patrocínio exposta
no Regimento Interno das Seleções Nacionais).

H) REGRAS E TREINAMENTOS

Os atletas classificados deverão comprometer-se ao Regimento Interno das Seleções
Nacionais, principalmente com relação à política de patrocínio, 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.
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** Atleta classificado 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 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.

2- DEFINIÇÃO DOS ATLETAS QUE REPRESENTARÃO O BRASIL NOS JOGOS
OLÍMPICOS RIO 2016 e FORERUNNERS

Após definidas as embarcações oficiais olímpicas que representarão o Brasil nas
Copas do Mundo (3K1M, 3C1M e 2C2M), começam a segunda fase das seletivas para os Jogos
Olímpicos Rio 2016.

No caso do K1 feminino, não haverá seletivas para os Jogos Olímpicos, estando já
definido o nome da atleta Ana Sátila Vieira Vargas como a representante do Brasil nesta categoria
em decorrência dos inúmeros resultados expressivos nestes últimos anos e por estar tecnicamente
muito à frente das demais concorrentes nacionais. Em assim sendo, uma das vagas femininas em
todos os eventos internacionais de 2016 já está destinada a esta atleta.

Para as demais embarcações, face a maior proximidade dos índices técnicos entre os
concorrentes, e com o objetivo de se evitar a “zona do conforto” do atleta classificado e mantê-lo
permanentemente focado no principal evento do ciclo, a Confederação Brasileira de Canoagem
definirá a embarcação que representará o Brasil, apenas após a terceira etapa da Copa do Mundo,
que será realizada em Pau, na França, nos dias 18 e 19 de junho.

Até lá, as três principais embarcações das categorias K1 e C1 e as duas principais
embarcações C2 deverão participar dos seguintes eventos internacionais:

Evento Data
Seletivas – Rio de Janeiro 23, 24 e 25/03
Copa do Mundo - 1ª Etapa – Itália 04 e 05/06
Copa do Mundo - 2ª Etapa – Espanha 11 e 12/06
Copa do Mundo - 3ª Etapa – França 18 e 19/06
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Para cada um desses eventos haverá uma pontuação para as embarcações brasileiras,
conforme quadro abaixo:

Evento 1º 2º 3º
Seletivas Nacionais 15 10 7
Copa do Mundo - 1ª Etapa – Itália 10 7 5
Copa do Mundo - 2ª Etapa – Espanha 7 5 3
Copa do Mundo - 3ª Etapa – França 5 3 1

Assim, terão a honra de representar o Brasil nos Jogos Olímpicos Rio2016, os atletas
que conseguirem fazer a maior pontuação nestes eventos internacionais.

*Se houver empate na somatória, vence a embarcação melhor classificada nas seletivas
realizadas no Canal Rio, local dos Jogos Olímpicos Rio 2016.

**Para evitar preparação física com picos diferentes, todos os atletas deverão estar
realizando a mesma preparação objetivando uma boa participação nos Jogos Rio 2016 esquecendo
como prioridade física o mês de junho, ou seja, a comissão técnica deverá elaborar sua planificação
com as respectivas fases dos treinos deixando claro que a meta maior será o mês de agosto para
todos, independentemente de resultados brasileiros pouco expressivos nas Copas do Mundo.

FORERUNNERS PARA OS JOGOS OLÍMPICOS RIO 2016

As definições dos forerunners competem à Federação Internacional de Canoagem,
porém o Brasil indicará as segundas e terceiras embarcações de cada categoria de acordo com os
resultados das seletivas realizadas nos dias 23, 24 e 25. No caso da C2, obrigatoriamente a Entidade
terá que indicar embarcações que ocupem lados opostos. Por exemplo, se a segunda embarcação
classificada possui o atleta da frente no lado direito e o detrás no lado esquerdo a próxima indicação
da CBCa terá que ser o oposto, ou seja, o atleta da frente no lado esquerdo e o detrás no lado direito
independentemente se essa embarcação tenha ficado em terceiro, quarto, quinto ou sexto lugar

3- DEFINIÇÃO DOS ATLETAS PARA O CAMPEONATO PAN-AMERICANO

Representarão o Brasil no Campeonato Pan-americano de 2016 que será realizado na
Cidade do Rio de Janeiro, no Canal Rio, nos dias 19 e 20 de março, os 06 (seis) primeiros barcos de
cada categoria no Ranking Nacional de 2015. Além disso, fica definido que os três melhores atletas
deste Ranking serão os indicados para concorrem às medalhas, pois pelas regras da COPAC, apenas
três embarcações de cada país competem pelas premiações.
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4- EQUIPE PERMANENTE 2016

Os Projetos das Equipes Permanentes são financiados pela Lei de Incentivo Fiscal ao
Esporte e, via de regra, valem por 12 meses. O Projeto 2015 deverá estar encerrando no final do mês
de março de 2016, quando então todos os contratos dos atletas serão rescindidos.

Existem dois novos projetos protocolados no Ministério do Esporte que aguardam
aprovação e confirmação do investimento por parte do BNDES. Trata-se da Equipe Permanente Rio
de Janeiro, com 12 atletas e Equipe Permanente Foz do Iguaçu, com 18 atletas mais novos. Esse
projeto terá a duração de 24 meses e estará focado na participação brasileira no Campeonato
Mundial Júnior e Sub23 2019.

Além do ranking nacional, a CBCa analisará para convocação dos atletas já integrantes
da Equipe o compromisso e obediência aos valores propostos, principalmente no quesito educação.
Aqueles que não se adequaram a este principal valor, muito provavelmente não farão mais parte
integrante nestes dois produtos.

Assim que houver aprovação dos projetos, definição da visão, valores e missão com o
patrocinador visando o próximo ciclo, a CBCa fará a nova convocação.

Atenciosamente,

João Tomasini Schwertner
Presidente


