Circular CBCa 023/2021
Curitiba, 22 de março de 2021.

Aos Filiados,

Assunto: Lista Larga COB – Jogos Pan-americanos Sub 21.
Prezados,
A Confederação Brasileira de Canoagem – CBCa através do seu Presidente, vem
por meio desta informar a todos/as atletas nascidos/as entre o ano de 2000 a 2006, pertencentes
a categoria Sub 21, a qual pretendem disputar os Jogos Pan-americanos na Colômbia, em
setembro de 2021, e possuem rendimento desportivo para tal, que estão abertas as inscrições
para compor a Lista Larga para esta competição no sistema SIGEF do Comitê Olímpico do Brasil –
COB.
Desta forma os/as atletas nascidos entre 2000 e 2006, que pretendem disputar a
competição acima mencionada, precisam enviar os seguintes documentos para a CBCa, até o dia
10/04/2021:
Imagem do passaporte do/a atleta (das páginas de identificação e foto), que deve
ter validade mínima de até 20/03/2022, em formato JPG ou PDF, de forma nítida e que seja
possível identificar totalmente os dados e a foto do/a atleta. Não serão aceitas imagem realizadas
em ângulo diagonal.
Imagem do RG do/a atleta, em formato JPG ou PDF, de forma nítida e que seja
possível identificar totalmente os dados e a foto do/a. Não serão aceitos imagens realizadas em
ângulo diagonal.
Imagem do CPF do/a atleta, em formato JPG ou PDF, de forma nítida e que seja
possível identificar totalmente os dados e a foto do/a. Não serão aceitos imagens realizadas em
ângulo diagonal.
Foto do/a atleta de acordo as seguintes orientações:

As imagens acima descritas devem ser enviadas até o dia 10/04/2021, para o email alvaro.acco@canoagem.org.br, até as 24h do dia 10/04/2021, impreterivelmente.
Oportunamente lembramos aos/as atletas que pretendem disputar os Jogos Panamericanos Sub 21, e outras competições Internacionais, que assim que as restrições geradas
pela Pandemia do Covid 19 permitir, ocorrerá um controle Nacional a ser realizado para os/as
atletas da Canoa, na cidade de Lagoa Santa - MG, e para os/as atletas do caiaque na cidade de
Cascavel – PR, em data a ser divulgada no site da CBCa. A convocação final para os Jogos Pan-

americanos Sub 21 2021, levará em conta os critérios descritos no Plano de Trabalho 2021, e os
tempos de referência nele descrito.
Esclarecemos oportunamente que as exigências acima descritas são do Comitê
Organizador dos Jogos Pan-americanos 2021, e transcendem a vontade da CBCa e do COB.
Atenciosamente,

Jonatan Pimentel Maia de Oliveira
Presidente

