
Circular CBCa 011/2022
Curitiba, 06 de abril de 2022.

Aos Filiados

Assunto: Caiaque Polo - Convocação para o Torneio Júnior Internacional.

Prezados,

A Confederação Brasileira de Canoagem, através do seu Presidente vem,
por meio desta, convocar os atletas abaixo relacionados para participarem do Torneio
Júnior Internacional, que ocorrerá entre os dias 19 a 24 de julho de 2022, local Belfast –
Irlanda do Norte. O critério de convocação se deu com base em análise técnica feita
pelo comitê da modalidade caiaque polo.

Convocados:
Técnico:
Leonardo de Andrade Colomera

Atletas:
Gabriel Moreira de Jesus (Londrina)
Pedro Henrique Caselato (Londrina)
Diego Yuji Oda Martins (Londrina)
Vitor Barcelos Falarz (Tomazina)
Igor Katsuyoshi Kondo da Costa (Tomazina)
João Otávio Figueiredo Morais (Brotas)
Pedro Soares Caldeirão (Brotas).

1. Financiamento da participação

Conforme já é de conhecimento de todos, o Caiaque  Polo não é uma modalidade
olímpica. Portanto, não dispõe de recursos da Lei Agnelo Piva. Dessa forma, os interessados
deverão  arcar  com  as  despesas  e  responsabilidades  de  sua  participação,  incluindo
passagens, hospedagem, alimentações ou quaisquer outros custos.

2. Cadastro

Somente poderão participar do evento, atletas com cadastro regular junto à CBCa,
para verificar a situação cadastral basta acessar o link (s  ge.cbca.org.br  ).

3. Inscrições

A CBCa dará apoio a taxa de inscrição, e a logística de viagem aos atletas, porém
todas as taxas devem ser negociadas e pagas pelos próprios interessados (atletas).

http://www.canoagem.org.br/cadastroatleta


4. Prazos, manifestação de interesse e condições de participação

Os  atletas  acima  mencionados  precisam  confirmar  sua  participação  no  evento
internacional, até o dia   01   de   maio   de 2022  , mediante o envio de e-mail para o Supervisor
da  modalidade:  caiaque.polo  @  canoagem  .  org  .br  .  O  não  envio  da  mensagem,  será
entendido como desistência da participação nesta competição. Para que a convocação seja
deferida, o supervisor deverá obrigatoriamente acusar o recebimento do e-mail. 

Reiteramos a importância da convocação  de Leonardo de Andrade Colomera,  por
meio desta, para que sejam prestados serviços como técnico de caiaque polo na ausência do
atual treinador da equipe U21 para o torneio Júnior Internacional 2022 – Belfast. O mesmo
estará responsável pelo treinamento, logística de viagem e arrecadação de recursos para a
participação  da  equipe  no  período  de  10/07/2022  e  28/08/2022.  Além  de  cursos  de
arbitragem e de treinamento que o mesmo realizará em território europeu.

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 treinamento ou
competição desportiva no País ou no exterior”.

Dúvidas e demais informações podem ser obtidas diretamente com o Supervisor da
modalidade de Caiaque Polo pelo e-mail: caiaque.polo@canoagem.org.br

Atenciosamente,

Rafael Girotto

Presidente da CBCa
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