
 

Circular CBCa 005/2020 
Curitiba, 07 de fevereiro de 2020. 

 

 

Aos filiados, 
 

 
Assuntos: Rerratificação Circular 049/2019 – Seletivas Internacionais 
 

1- Informações gerais sobre a Seletiva 2020; 
2- Definição da equipe júnior e sênior para o Campeonato Pan-americano 2020; 
3- Seletivas e Ranking para o Slalom Cross 

 
Prezados, 
 
A Confederação Brasileira de Canoagem, através do seu Diretor Geral, vem, por 

meio desta, APRESENTAR informações complementares à Circular 049/2019, sobre a Seletiva 
Nacional 2020 que definirá os participantes dos Jogos Olímpicos de Tóquio, bem como os 
demais atletas para representarem o Brasil no Circuito Internacional Júnior e Sênior. 

 
1. Informações Gerais 
 
1.1 Datas e Local – A seletiva será realizada através de três provas distintas, com 

duas descidas cada, nos dias 5, 7 e 8 de março de 2020, no Canal Olímpico de Deodoro, no Rio 
de Janeiro. 
 

1.2 Pontuação - Em cada prova, os barcos receberão pontuação de acordo com 
 sua colocação em sua faixa etária e com sua colocação geral – haverá uma lista geral (sem 
distinção de faixa etária), uma lista somente para barcos da categoria Sênior, uma lista somente 
para barcos da categoria Sub 23 e uma lista somente para os barcos da categoria Júnior. A prova 
de menor pontuação entre as três será descartada. A pontuação recebida pelos barcos em cada 
prova será de acordo com a tabela abaixo: 
 

 

Se, por motivos excepcionais, qualquer seletiva tiver pontuação em apenas 

Pontuação por dia 
1º Lugar = 50 
2º Lugar = 45 
3º Lugar = 41 
4º Lugar = 39 
5º Lugar = 38 
6º Lugar = 37 
7º Lugar = 36 

Até o fim, diminuindo 1 ponto por classificação 



 

uma prova, esta pontuação será multiplicada por 2 (dois), para evitar desequilíbrio da 
pontuação de uma seletiva em detrimento de outra. 

 
1.3 Participantes – Por questão de custos dos clubes, da Cbca, logística, 

qualidade de treinamento e prova a Seletiva Nacional será limitada, NO MÁXIMO, a 36 atletas, 
com base no Ranking Nacional:  
 
• 6K1MSR, 4 K1MSUB23 e 4 K1MJR (total 14 atletas)  
 

➢ Pedro Henrique Gonçalves (SR-APEN); 
➢ Guilherme Marcello Mapelli (SR-ASTECA); 
➢ Mathieu Victor Charly Desnos (SR-IMEL); 
➢ Fábio Scchena Dias Rodrigues (SR-IMEL); 
➢ Anderson José Moura (SR-ATICA); 
➢ Renan Henrique Soares (SR-ATICA) 
➢ Guilherme Schena Dias Rodrigues (SUB23-IMEL); 
➢ Murillo Guilherme Sorgetz (SUB23-ASTECA); 
➢ Lucas Faria Boretti (SUB23-APEN); 
➢ Guilherme Eduardo do Espírito Santo (SU23-APEN);* 
➢ Guilherme de Oliveira Siqueira (JR-APEN); 
➢ Lucas Machado Louzada (JR-IMEL); 
➢ Patrício Leo di Monaco (JR-IMEL); 
➢ Jefferson de Souza Ferreira (JR-APEN); 

 
• 4C1MSR, 3 C1MSUB23 e 3 C1MJR (total 10 atletas)  
 

➢ Felipe Borges da Silva (SR-IMEL); 
➢ Charles Fernando Correa (SR-APEN); 
➢ Leonardo Lucas Curcell (SR-IMEL); 
➢ Thiago Saldanha Serra (SR-ASCAPI); 
➢ Marcelo Nereu Xavier Junior (SUB23-ASTECA); 
➢ Igor Ruan Siebel (SUB23-ASTECA);* 
➢ Diogo Manomics Dias (SUB23-ASTECA);* 
➢ João Victor Wessner Vieira (JR-IMEL); 
➢ Edmar Queiroz de Borba (JR-IMEL); 
➢ Vinícius de Oliveira Sofia (JR-IMEL); 

 
• 2K1FSR, 2K1FSUB23 e 2K1FJR (total 6 atletas)  
 

➢ Ana Sátila Vieira Vargas (K1FSR-IMEL);  
➢ Marina Souza Costa (K1FSR-IMEL); 
➢ Omira Maria Estácia Neta (K1FSUB23-IMEL); 



 

➢ Beatriz de Paula Simões da Motta (K1FSUB23-APEN); 
➢ Maria Eduarda M Schlikmann (K1FJR-IMEL); 
➢ Sabrina de Oliveira Bueno (K1FJR-APEN); 

 
• 2C1FSR, 2 C1FSUB23 e 2C1FJR (total 6 atletas)  
 

➢ Ana Sátila Vieira Vargas (C1FSR-IMEL);  
➢ Marina Souza Costa (C1FSR-IMEL); 
➢ Omira Maria Estácia Neta (C1FSUB23-IMEL); 
➢ Beatriz de Paula Simões da Motta (C1FSUB23-APEN); 
➢ Daniela Sofia (C1FJR-IMEL) 
➢ Maria Eduarda M Schlikmann (C1FJR-IMEL); 

 
***O Comitê da Modalidade poderá autorizar participações ou substituições de atletas que não 
estejam figurando entre os principais do ranking, desde que haja solicitação do clube e 
justificativa plausível, como por exemplo, “o abandono dos treinamentos do atleta convocado, 
contusão e etc”. Por solicitação dos clubes o Comitê resolve aceitar a participação de: 
• C1MSR 

➢ Pedro Henrique Avansi Aversa (SR-ASCAPI); 
➢ Kauã Luiz Amaral da Silva (SR-APEN); 

• K1MJR 
➢ Gabriel Henrique de Genaro (JR-IMEL); 

• K1MSR 
➢ Anderson dos Santos Oliveira (SR-APEN); 

 
1.4 Índices de convocação – Os barcos terão percentuais mínimo pré-definidos 

 na tabela abaixo. Para poder participar de qualquer evento internacional, o atleta deverá 
atingir pelo menos uma vez em qualquer uma das duas seletivas o percentual abaixo 
estabelecido, ou seja, em tese terá 6 oportunidades para isso (2 descidas em cada uma das três 
provas). 
 

Percentuais Máximos para Campeonatos Mundiais e etapas da Copa do Mundo   

K1 MASCULINO K1 FEMININO C1 MASCULINO C1 FEMININO 

SR = 4% SR = 18% SR = 10% SR = 23% 

Sub23 = 7% Sub23= 23% Sub23= 15% Sub23 = 26% 

17/18 JR = 10% JR = 26% JR = 22% JR = 32% 

15/16 JR = 11% JR = 28% JR = 24% JR = 35% 
 

                            A categoria JR ainda tem uma subdivisão entre atletas de 17 ou 18 anos e 15 ou 
16 anos. 

 



 

Percentuais Máximos para Campeonatos Pan-americano e Sul-americano   

K1 MASCULINO K1 FEMININO C1 MASCULINO C1 FEMININO 

SR = 5% SR = 20% SR = 12% SR = 25% 

Sub 23 = 8% Sub 23= 25% Sub 23 = 17% Sub 23= 28% 

JR = 12% JR = 28% JR = 24% JR = 24% 

 

1.5 – Critérios de Desempates - por ordem (em deixando de haver empate, 
os critérios posteriores serão descartados): 

a- Maior pontuação na prova descartada na Seletiva 

b – Menor percentual atingido na Seletiva  

c – Menor somatória de percentual atingido na última Seletiva  

d – Menor somatória de percentuais das 2 (duas) melhores provas na 
Seletiva 

1.6 – Bonificações olímpicas – conforme estabelecido no item 2.5.1.1 da 
Circular 049/2019 os seguintes atletas que garantiram vagas para o Brasil no Campeonato 
Mundial de La Seu D´Urgell, Espanha, no ano de 2019 devem receber as seguintes bonificações 
para as Seletivas Nacionais visando os Jogos Olímpicos: 

➢ Pedro Henrique Gonçalves - K1M = 25 pontos; 
➢ Ana Sátila Vieira Vargas - K1F e C1F = pelos excelentes resultados dos 

últimos anos e em virtude do Brasil não possuir nenhuma atleta no mesmo 
nível internacional, já está confirmada como representante brasileira nos 
Jogos Olímpicos de Tóquio em ambas as categorias e também já sairá com 
25 pontos à frente de suas adversárias no resultado geral da seletiva 
nacional visando as demais provas do circuito internacional; 

 

                                       A única categoria ainda não classificada para os Jogos Olímpicos é o C1M e 
caso o Brasil consiga sagrar-se vencedor do Campeonato Pan-americano, conquistando, assim, a 
última vaga continental, o atleta que conseguir esse feito somará 20 pontos de bonificação aos 
SEUS RESULTADOS FINAIS da Seletiva Nacional (item 2.6.1, Circular 049/2019). 
 

 ***Tais bonificações servem para o resultado geral das seletivas e não  
Apenas visando a participação nos Jogos Olímpicos. 

1.7 – Informações importantes – A participação nos eventos internacionais 
está condicionada diretamente à capacidade de custeio da equipe por parte da Confederação 



 

Brasileira de Canoagem. Dessa forma, mesmo conseguindo atingir as metas aqui estabelecidas, 
se não houver recursos suficientes em virtude de altas do dólar, passagens aéreas e etc, é 
possível que haja diminuição do número de atletas participantes nos respectivos eventos 
internacionais. Ainda, A CONFIRMAÇÃO DE QUALQUER VAGA ESTARÁ CONDICIONADA AO 
ATENDIMENTO DE TODAS AS EXIGÊNCIAS DA COMISSÃO TÉCNICA. Eventual desídia, negligência 
ou desprezo pela preparação física, técnica, psicológica ou nutricional, bem como não atender 
as diretrizes da CBCa, COB ou Comissão Técnica esse atleta poderá ser substituído na indicação 
final após simples relatório do Comitê da Modalidade. Essa substituição será válida também no 
caso de alguma enfermidade ou contusão.  

                                      No interesse da modalidade, para incluir barcos em eventos, após criteriosa 
análise, levando em consideração faixa etária, preenchimento de categorias em determinados 
eventos, necessidade de continuidade de barcos por categoria em anos próximos, ou outros 
aspectos que venham a surgir, o Comitê poderá considerar barcos que atinjam percentual menor 
que os percentuais máximos em apenas uma prova na seletiva, ou até barcos que não atinjam 
percentual menor que os percentuais máximos em nenhuma prova na seletiva. Tais 
excepcionalidades somente serão utilizadas para situações que atendam a busca de melhores 
barcos no evento em questão ou para melhor estratégia para o futuro.  
                                      Caso não seja possível a realização de uma das provas da Seletiva, serão 
consideradas somente as 2 (duas) provas restantes, sem descarte da prova de pior resultado.  
                                      Atletas convocados poderão ser substituídos por outro, seguindo as listas, 
caso, após criteriosa análise, a Comissão Técnica, referendada pelo Comitê de Slalom, detecte 
qualquer ponto acima relacionado ou, ainda, insuficiência técnica. 
                                      Os atletas também deverão obedecer a todas as diretrizes do caderno de 
encargos para participar de Competições Internacionais da Confederação.  
 

2. Convocação para o Campeonato Pan-americano de Canoagem Slalom 2020  
 
O Campeonato Pan-americano será realizado entre os dias 03 a 05 de abril  

de 2020 no Canal Olímpico de Deodoro, na Cidade do Rio de Janeiro e servirá também como 
Classificatório Olímpica onde a Federação Internacional de Canoagem pretende definir as últimas 
4 vagas remanescentes para os Jogos Olímpicos previstas para o Continente Americano. 
 
                                     Não haverá limite de inscrições para participar do Campeonato Pan-
americano, todavia apenas os três melhores atletas de C1 MASCULINO definidos na Seletiva 
Nacional serão indicados pela Confederação Brasileira de Canoagem para a Classificatória 
Olímpica. Assim, se um quarto atleta de C1 brasileiro participante do Campeonato Pan-
americano que NÃO ESTEJA entre os três indicados antecipadamente pela CBCa à FIC vencer o 
evento, este atleta será considerado Campeão Pan-americano 2020, porém não estará 
assegurando a vaga olímpica para o Brasil. 
 
                                    A Confederação Brasileira de Canoagem está buscando recursos para manter 
no Rio de Janeiro por 10 dias uma equipe Júnior e Sênior completa para representar o Brasil neste 



 

evento, independentemente dos resultados das seletivas nacionais. Entretanto isso somente 
será possível se houver os recursos necessários e suficientes. Dessa forma, se o atleta que não 
foi convocado para as seletivas pretender participar do evento, deve buscar recursos junto ao 
seu Clube e patrocinadores.  

 
3. Seletivas e Ranking para Slalom Cross 

                            A partir de 2020 o Comitê de Canoagem Slalom estará também desenvolvendo 
o  Ranking Nacional de Slalom Cross onde as regras para participar estão inseridas no seguinte 
link: 
http://www.canoagem.org.br/arquivos/ckfinder/files/CANOAGEM%20SLALOM%20CROSS%20-
%20REGULAMENTO(1).pdf 

                             Para os Campeonatos Internacionais, será utilizado o resultado final dos 
brasileiros no Campeonato Pan-americano de Slalom Cross como Seletiva Nacional de Slalom 
Cross, com o objetivo de facilitar a participação de mais atletas brasileiros competindo nesta 
Seletiva (o Campeonato Pan-americano terá participação aberta, apenas com restrições de 
número de atletas de um mesmo país em fases finais e medalhas). 

Atenciosamente, 

Leonardo Maiola 
Diretor Geral 
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