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Circular CBCa 011/2018 
Curitiba, 28 de fevereiro de 2018. 

 
 
 

Aos Filiados, 

 

 

 
Assunto: Canoagem Velocidade - Controle nacional para os Jogos Sul-americanos 
Cochabamba 2018. 
 
 

Prezados, 
 
 
A Confederação Brasileira de Canoagem - CBCa, através do seu Presidente, vem por 

meio desta, DEFINIR os critérios para a formação da Seleção Nacional que representará o Brasil 
nos Jogos Sul-americanos Cochambamba 2018.  

 
Considerando que o COB destinou 11 vagas para a Canoagem Velocidade para 

disputar os Jogos Sul-americanos Cochabamba 2018, considerando os resultados obtidos no 
Campeonato Sul-americano 2017, considerando as necessidades e restrições e assim reduzir a 
quantidade de membros na equipe, e considerando o programa de provas dos Jogos Sul-
americanos 2018, estas serão distribuídos da seguinte forma: 

• Canoa Masculina – 02 vagas; 

• Canoa Feminina – 02 vagas; 

• Caiaque Masculino – 04 vagas; 

• Caiaque Feminino – 02 vagas; 

• 01 Vaga Técnica. 

 

Em virtude da preparação especial para os Jogos Olímpicos Tóquio 2020, os atletas 
da canoa masculina serão selecionados de acordo com critério estabelecidos pelo treinador 
nacional da canoa masculina. 

 

As atletas da canoa feminina, caiaque feminino e do caiaque masculino serão 
selecionados durante a Copa Brasil de Canoagem Velocidade, a ser realizado na cidade de 
Curitiba – PR, nos dias 08 e 09 de abril de 2018. Os atletas serão selecionados de acordo critérios 
abaixo destacados: 
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1 – Canoa feminina – 2 vagas: 

• 1ª colocada no C1 200m 

• 1ª colocada no C1 500m 

• Caso uma mesma atleta vença ambas as provas (C1 200m e C1 500m), será 
convocada a atleta 2ª colocada da prova C1 500m, desde que esta atleta obtenha, no máximo, 
5 % de diferença do tempo da vencedora.  

 

2 – Caiaque feminino – 2 vagas: 

• 1ª colocada no K1 200m 

• 1ª colocada no K1 500m 

• Caso uma mesma atleta vença ambas as provas (K1 200m e K1 500m), será 
convocada a atleta 2ª colocada da prova K1 500m, desde que esta atleta obtenha seja, no 
máximo, 5 % de diferença do tempo da mais lenta que a vencedora.  

 

3 – Caiaque masculino – 4 vagas: 

Considerando que o caiaque masculino possui o maior número de vagas para a 
competição, será considerado uma das seguintes situações possíveis, descritos na tabela abaixo, 
para compor a equipe do caiaque masculino. 

 

  K1 200m K1 500m K1 1000m K1 1000m 
Vagas 

contempladas - 
Parcial 

Vagas 
Contempladas  

Total 

Situação 
1 

Atleta “A” 
- Vencedor 

Atleta “B” - 
Vencedor 

Atleta “C” - 
Vencedor 

Atleta “D” – 
2º colocado 

4 vagas 4 vagas 

Situação 
2 

Atleta “A” 
- Vencedor 

Atleta “A” - 
Vencedor 

Atleta “A” - 
Vencedor 

Atleta “B” – 2º 
colocado 

2 vagas 

4 vagas 
Atleta “C” - 
2º colocado 

Atleta “D” - 3º 
colocado 

  2 vagas 

Situação 
3 

Atleta “A” 
- Vencedor 

Atleta “A” - 
Vencedor 

Atleta “B” - 
Vencedor 

Atleta “C” – 2º 
colocado 

3 vagas 

4 vagas 
Atleta “D” - 
2º colocado 

    1 vaga 

Situação 
4 

Atleta “A” 
- Vencedor 

Atleta “B” - 
Vencedor 

Atleta “C” - 
Vencedor 

Atleta “B” – 2º 
colocado 

3 vagas 

4 vagas 
Atleta “D” - 
2º colocado 

    1 vaga 

Situação 
5 

Atleta “A” 
- Vencedor 

Atleta “B” - 
Vencedor 

Atleta “B” - 
Vencedor 

Atleta “C” – 2º 
colocado 

3 vagas 

4 vagas 
Atleta “D” - 
2º colocado 

    1 vaga 

 

Similarmente aos casos da canoa feminina e caiaque feminino, será adotado um 
limite de diferença do segundo para o primeiro colocado de 5% e, caso aconteça a situação 2 da 

mailto:cbca@canoagem.org.br
http://www.canoagem.org.br/


Confederação Brasileira de Canoagem 
Rua Monsenhor Celso, 231 - 6º andar - Centro - Curitiba - PR - CEP 80010-150 

Telefone 41 3083 2600 - Fax 41 3083 2699 E-mail  cbca@canoagem.org.br – Site www.canoagem.org.br 

Diga não ao Doping 

 

 

tabela 1, na qual o terceiro colocado será avaliado, este terá um limite de 7% em relação ao 
vencedor. Caso excepcionais, que não tenham sido descritos na tabela 1, ou neste documento, 
serão analisados e discutidos pelo Comitê de Canoagem Velocidade e o Comitê de Seleção, para 
decidir e definir os/as atletas. 

 

A seletiva será utilizada para definição das VAGAS NOMINAIS, dos atletas que serão 
convocados para compor a seleção nacional na canoa feminina, no caiaque masculino e no 
caiaque feminino, que representarão o Brasil nos Jogos Sul-americanos, e no dia 08/04/2018 
todos/as atletas deverão fornecer todas as informações necessárias para realizar as insrições 
nominais. A determinação dos atletas que irão compor as embarcações será definida pelo 
treinador nacional posteriormente.  

 

Em virtude de a estrutura da Equipe Nacional Permanente de Curitiba não estar em 
funcionamento, a preparação das atletas canoa feminina, caiaque feminino e do caiaque 
masculino, terão uma preparação especial em local e datas a serem comunicadas posteriormente 
e que depende da captação de recursos ou do apoio de um ou mais parceiros.  

 

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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