Circular CBCa 002/2017

Curitiba, 10 de janeiro de 2017.

Aos Filiados

Assunto: Seletiva para os Jogos Sul-americanos da Juventude 2017
Prezados,
A Confederação Brasileira de Canoagem, através do seu Presidente, vem por
meio desta, CONVOCAR os atletas nascidos entre 01 de janeiro de 2002 e 31 de dezembro
de 2003, para participarem da Seletiva para os Jogos Sul-Americanos da Juventude 2017.
A seletiva ocorrerá em São Paulo – SP, na raia da USP, durante o evento da
Copa Brasil 2017, utilizando o mesmo sistema de percurso no qual serão disputadas as provas
dos Jogos Sul-Americanos no Chile. As inscrições serão realizadas através do extranet
(http://extranet.canoagem.org.br/), junto com as inscrições para a Copa Brasil 2017. As
provas serão disputadas por confrontos individuais diretos entre dois atletas em um circuito
de aproximadamente 400m. Este percurso será composto por 02 linhas retas de 80 metros
cada, 02 curvas e uma linha reta de 160 metros, como demonstrado na imagem abaixo.
https://www.youtube.com/watch?v=no0wYSnICU4

As provas ocorrerão somente em embarcações individuais (K1 e C1) com
atletas masculinos e femininos. Serão pré-selecionados 12 atletas (06 masculinos e 06
femininos), sendo que ocorrerá entre estes uma seletiva final interna em data e local a ser
definido e divulgado.
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Dúvidas e demais informações podem ser obtidas diretamente com o Supervisor
da modalidade de Canoagem Velocidade pelo e-mail alvaro.acco@canoagem.org.br .
Atenciosamente,

João Tomasini Schwertner
Presidente
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