Circular CBCa 007/2016

Curitiba, 30 de janeiro de 2017.

Aos Filiados

Assunto: Seletiva para o Mundial de Canoagem Oceânica 2017
Prezados,
A Confederação Brasileira de Canoagem, através do seu Presidente, vem por
meio desta, INFORMAR que haverá seletiva para definir os representantes da Equipe
Brasileira no Campeonato Mundial de Canoagem Oceânica, que acontecerá em Hong Kong
nos dias 18 e 19 de novembro, conforme o número de vagas disponíveis.
A prova seletiva será a 1ªEtapa do Circuito Brasileiro 2017, que será realizada
na cidade de São Sebastião, no estado de São Paulo, na praia de Toque-Toque Pequeno,
durante o evento KOPA – The king of paddle, no dia 29 de abril.
No mundial de Canoagem Oceânica é somente contemplada a categoria
individual – SS1. Portanto, no caso de 2 (duas) vagas por categoria de idade, serão
selecionados 2 juniores, 2 Sub-23 e 2 Opens masculinos e femininos.
Caso os atletas classificados na seletiva não tenham interesse em participar,
este
deverá
comunicar
o
Comitê
enviando
um
e-mail
para
canoagem.oceanica@canoagem.org.br e então o terceiro colocado herdará a vaga. Se ainda
assim, não for definido o representante do País, o Comitê poderá convocar outro atleta,
mesmo que sem ranking, desde que este se encontre regularizado na CBCa.
Conforme já é de conhecimento de todos, a Canoagem Oceânica não é uma
modalidade olímpica. Portanto, não dispõe de recursos da Lei Agnelo Piva. Portanto, os atletas
que confirmarem participação devem ter ciência que terão total responsabilidade sobre seus
planos de viagem, custos e conduta. Devem levar em consideração ter boa comunicação em
espanhol, inglês e noções de viagens internacionais.
Por derradeiro e a quem interessar possa, com fulcro no art. 84, da Lei
9.615/98. “Será considerado como efetivo exercício, para todos os efeitos legais, o período
em que o atleta servidor público civil ou militar, da Administração Pública direta, indireta,
autárquica ou fundacional, estiver convocado para integrar representação nacional em
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treinamento ou competição desportiva no País ou no exterior”.
Atenciosamente,

João Tomasini Schwertner
Presidente
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