Circular CBCa 087/2016

Curitiba, 23 de agosto de 2016

Aos filiados
Assunto: Ações de desenvolvimento da Paracanoagem
Prezados,
A Confederação Brasileira de Canoagem, no intuito de desenvolver a
Paracanoagem em âmbito nacional realizará duas ações sem custo no Campeonato Brasileiro
de Canoagem Velocidade e Paracanoagem:
1 – ESTÁGIO DE TREINADORES
A CBCa realizou no mês de julho um curso de Treinadores de Paracanoagem e
no intuito de dar continuidade a este curso, a Confederação promoverá o apoio destes
profissionais para as associações ou atletas que necessitam deste apoio durante o
Campeonato Brasileiro.
Os técnicos auxiliarão no ajuste, suporte técnico, físico e de adaptações aos
atletas durante o Campeonato Brasileiro. Assim, a associação ou atleta que necessite ou tenha
interesse em ter um suporte técnico durante o evento, deverão encaminhar um e-mail para
leonardo.maiola@canoagem.org.br, informando a quantidade de atletas, nomes e data de
chegada destes no evento em Curitiba.
2- WORKSHOP
Outra ação para o desenvolvimento da Paracanoagem é a realização de
Workshop após o fim do dia de provas.
Serão três dias de “mini-cursos”, com aproximadamente 1h30 de duração. Os
quais serão abordados diferentes temas para técnicos, atletas e dirigentes. Estes workshops
tem o intuito de dar base e parâmetro para que as associações realizem trabalhos de alto
rendimento buscando a formação e detecção do atleta.
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Dia 1
22/09 - Gestão de modalidade Paralímpica
Construção do CT e forma de gerir a Paracanoagem a partir de projetos
Dia 2
23/09 - Treinamento de alto rendimento
Análises e preparação de atletas para o alto rendimento

paradesporto.

Dia 3
24/09 - Medicina no esporte
Relação saúde x rendimento, riscos e ações profiláticas envolvidas ao

Quem tiver interesse na participação deste workshop necessita informar a
equipe de Paracanoagem que estará trabalhando no evento.
Todas
as
dúvidas
leonardo.maiola@canoagem.org.br.

devem

ser

encaminhadas

ao

Atenciosamente,

Leonardo Maiola
Supervisor Paracanoagem
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