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Circular CBCa 056/2016
Curitiba, 6 de outubro de 2016

Aos Filiados

Assunto: 4° Convocação Campeonato Sul-americano de Va’a - Chile

Prezados,

A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
92.893.155/0001-12, vem por meio desta, CONVOCAR os atletas abaixo relacionados para
participarem do Campeonato Sul-americano de Va’a, que será realizado entre os dias 16 a 21
de novembro de 2016, na cidade de Mantecillo – Chile.

Convocação técnica para a Série A
Modalidade/Gênero Categoria Associação Atleta

V1 – Feminino Master Gold ACkC/DF Monica Severo

Convocação referente a uma vaga V6 obtida no Campeonato Brasileiro de 2016 para a Série B
Modalidade/Gênero Categoria Associação Responsável

V6 - Masculino Master Gold Mauna Loa Marcio Catharino
V6 - Feminino Open ABC Maria Paula Alves

Sr. Manuel Gil Rey Rojo está convocado para chefe de delegação, e Thais Romiti
de Almeida como sua assistente.

Neste torneio (Sul-americano), os organizadores, para fomentar e ampliar a
participação, criaram para a categoria “Open”, duas séries de competição, “A” e “B”. Onde
“A” é a principal e que deterá o respaldo para obtenção de recursos oficiais. É de suma
importância ressaltar que provavelmente não haverá Série B para as categorias Master,
Master Sênior e Juniores, sendo que todos disputarão a Série A, caso haja canoas disponíveis.

Os atletas e responsáveis de times deverão enviar até o dia 10 de outubro a
confirmação de sua participação, bem como a relação de nomes dos integrantes da equipe
convocada para o e-mail vaa@canoagem.org.br.
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Instruções Gerais

1. Reembolso da taxa de inscrição depositada para a CBCa

Os atletas/representantes que já efetuaram a transferência para a CBCa,
deverão reenviar o comprovante de depósito para o e-mail
felipe.monteiro@canoagem.org.br e informar o banco, agência, CPF, titular
e conta para reembolso.

2. Pagamento da inscrição

O pagamento da taxa de inscrição será realizado no local. Os atletas
deverão entregar o valor da inscrição para o chefe da delegação, Sr. Manuel
Gil Rey Rojo, que estará no local do evento, dia 16/11. O mesmo fará o
pagamento aos organizadores.

3. Uso de coletes auxiliares de flutuação

Os atletas devem levar seus coletes auxiliares de flutuação para caso a
organização, ou o chefe de delegação, indique a obrigatoriedade de uso dos
mesmos.

4. Convocações Nominais

Os Atletas que precisam de convocações nominais (Declaração), devem
encaminhar um e-mail para felipe.monteiro@canoagem.org.br, contendo
o nome completo é o CPF até o dia 24 de Outubro.

5. Errata Ranking V6 2016

Por erro computacional, o ranking foi alterado na categoria Open Feminino.
O erro foi corrigido e não altera nenhuma convocação já realizada. Link para
acessar o ranking:
http://www.canoagem.org.br/pagina/index/nome/ranking/id/197

Dúvidas ou sugestões devem ser enviadas ao Supervisor da modalidade, Gil
Rey, vaa@canoagem.org.br .

Atenciosamente,

João Tomasini Schwertner
Presidente


