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Circular CBCa 006/2016
Curitiba, 2 de fevereiro de 2016.

Aos Filiados

Assunto: Seletivas e critérios para participação no Campeonato Mundial de Va'a 2016

Prezados,

A Confederação Brasileira de Canoagem através do seu Presidente vem, por
meio desta, CONVOCAR os interessados em participar do Campeonato Mundial de Va'a na
Sunshine Coast, Austrália do 05 ao 15 de maio 2016.

A - Critérios de Convocação e Seletivas

Categoria Elite:

Os interessados em participar na categoria elite, deverão se inscrever na prova
de seletivas que será realizada na cidade de Angra dos Reis nos dias 19 e 20 de fevereiro.  As
seletivas são para as categorias as provas de V1, V6 e V12.

As inscrições deverão ser feitas pelas Entidades de Prática (Associações e
Clubes) na extranet da CBCa (http://extranet.canoagem.org.br). Para a inscrição, tanto
entidade quanto clube deverão estar com seu cadastro regular junto a CBCa. Para regularizar
o cadastro de atletas  deve-se acessar o site da CBCa (http://www.canoagem.org.br) e acessar
a guia “Cadastro”.

A categoria elite é limitada a um barco por país. Portanto, o melhor colocado
em cada categoria será convocado.

Categoria Clubes:

A categoria clubes é limitada a 6 barcos por país. Portanto, os clubes
interessados em participar deverão manifestar interesse pelo e-mail cbca@canoagem.org.br,
impreterivelmente até o dia 10/02/2016.
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Caso a procura seja inferior ao número de vagas disponíveis não será necessária
participação na seletiva que será realizada em Angra dos Reis nos dias 19 e 20/02. Porém, se
houver interesse em participar também da categoria elite é obrigatória a inscrição e
participação.

B - Prazos de confirmação e valores

1- Após a seletiva e definição dos convocados, os atletas e clubes terão até
dia 17/03 para confirmar a participação, pelo e-mail
cbca@canoagem.org.br. A confirmação deverá ser enviada contendo as
seguintes informações: Nome completo, associação que é filiado e foto de
rosto para credencial.

2- A taxa de inscrição é de $90 USD por atleta para a categoria clube e $110
USD para a categoria elite. Em virtude da constante variação cambial será
estabelecido o valor do dólar a 4,40. Além disso, para transferências
internacionais, segundo a legislação em vigor, é necessário recolhimento
de 33,33% de imposto de renda. Dessa forma os valores a serem
transferidos serão:
Categoria elite: R$ 645,00. Categoria clubes R$ 527,00.
Caso o atleta participe das duas categorias deverá considerar apenas o
valor de inscrição para a categoria elite.

3- Os valores citados deverão ser transferidos em favor da CBCa que por sua
vez remeterá os valores à organização do evento. Após esse procedimento
será encaminhado a todos o relatório do valor real gasto e devolvido o
saldo.

4- Os pagamentos deverão ser realizados até dia 23/03 e os comprovantes
encaminhados para o e-mail cbca@canoagem.org.br. A CBCa responderá
os e-mails confirmando o recebimento. Caso não receba retorno entre em
contato pelo telefone 41 3083 2600 para verificar a situação. Sem a devida
confirmação por parte da CBCa a inscrição não será confirmada.

Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 0369
Conta: 41871-3 OP.013
Titular: Confederação Brasileira de Canoagem
CNPJ 92.893.155/0001-12.
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C - Dúvidas e esclarecimentos

1- Duvidas ou esclarecimentos a respeito de cadastro ou sistema de inscrição
devem ser esclarecidas pelo e-mail: cadastro@canoagem.org.br.

2- Sobre questões da seletiva ou evento: vaa@canoagem.org.br.
3- Sobre confirmação de inscrição e depósitos: cbca@canoagem.org.br.

Atenciosamente,

João Tomasini Schwertner
Presidente


