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CBCa Circular 012/2010 
Curitiba, 05 de abril de 2010. 

Aos 
Filiados da Confederação Brasileira de Canoagem 
 
 
 
 
 
Assunto: Seletiva para formação do Ranking Brasileiro de Va'a (Canoa Polinésia), visando a 
participação de uma delegação brasileira ao Mundial da Federação Internacional de Va’a que 
acontecerá entre os dias 22 e 29 de Maio de 2010 na Nova Caledônia.. 
 
 
Comitê de Va´a da CBCa, a Diretoria da CBCa, e o Rio Va´a clube estão juntando esforços para o 
envio de uma delegação brasileira ao Mundial da Federação Internacional de Va’a que 
acontecerá entre os dias 22 e 29 de Maio de 2010 na Nova Caledônia. 
 
A Diretoria do Rio Va´a Clube iniciou o outubro do ano passado o processo de enquadramento 
do projeto pela Lei de Incentivo ao Esporte (com o apoio da CBCa) e está conversando com 
alguns parceiros e potenciais patrocinadores para viabilizar o envio de uma delegação brasileira 
competitiva. 
 
A organização de uma viagem internacional envolve muitos detalhes que podem inviabilizar a 
ida de um atleta (passaporte, dispensa do trabalho por 10 dias, família,...).Com a intenção de 
minimizar este transtorno, enviamos este email para dar ciência a todos sobre esta 
possibilidade. 
 
Nestes últimos dias, tivemos muitas conversas e trocas de email entre responsáveis de Clubes e 
Atletas e chegamos ao consenso sobre a participação da Delegação Brasileira no Campeonato 
Mundial de Va'a na Nova Caledônia. 
 
1. PARTICIPAÇÃO NO MUNDIAL 
 
O objetivo é participar das seguintes provas do Mundial: 

• V1 - 500m – Masculina Open (6 vagas) - (V1 SEM leme); 

•  V1 - 500m – Feminina Open (6 vagas) - (V1 SEM leme); 

• V1 - 500m – Masculina Master (6 vagas) - (V1 SEM leme); 

• V1 - 500m – Masculina e Feminina Adaptado (2 vagas) - (SEM leme); 

• V6 - 500m e 1500 m - Masculina Open (1 equipe); 

• V6 - 500m e 1000m - Masculina Máster (1 equipe) - >40 anos em 2010); 
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• V12 - 500m – Masculina open (1 equipe); 

• V6 - 500m e 1000m – Feminina open (1 equipe); 

• O projeto apresentando para o Ministério dos Esportes - Lei de Incentivo ao Esporte - 
prevê uma delegação com 24 integrantes que poderão competir nas categoria 
Masculina open, Masculina máster (nascidos até 1970), Feminina open e máster 
(nascidas até 1975) e Adaptado. 

 
2. SELETIVAS PARA DEFINIR OS RANKINGS 
 
A formação da delegação brasileira foi amplamente discutida com os lideres de clubes que 
demonstram interesse em participar ativamente das decisões da nossa modalidade, e, de 
forma democrática e abrangente chegamos à seguinte decisão: 
Realização de seletivas que tem por finalidade de criar um Ranking Brasileiro e formatar uma 
Delegação para o Mundial. 
 
 

• Seletivas: Realização de duas provas para definição das equipes: 
- Bertioga: 10 e 11 de abril (prova “Aloha Spirit” do Campeonato Paulista) aberta aos 
Atletas da Região Sul do Brasil e São Paulo; 
- Rio de Janeiro: 24 de abril de 2010 (Praia da Urca ou Praia de Botafogo), aberta aos 
atletas dos demais estados participarão da seletiva no Rio de Janeiro 

• Procedimento de inscrição: 
- Inscrição confirmada mediante envio de cópia do formulário de cadastro na CBCa, foto 
digital e cópia do passaporte. 
- Data limite: 10 de abril para a seletiva de Bertioga e 17 de abril para a seletiva do Rio 
de Janeiro. 
- Importante: Os atletas deve ter se afiliado à CBCa até o dia 10 de abril; 

• Canoas: modelo individual de mesmo modelo, fornecidas pela organização. 

• Distâncias: 1000m em linha reta (V1 com leme) e 500m em linha reta (V1 sem leme). 
Ranking definido pela soma dos tempos. 

• Procedimento: Eliminatórias, repescagem, semi-finais e finais para definir o ranking em 
cada categoria 

• Vagas: As vagas disponíveis serão definidas conforme indicado no seguinte quadro. 
 
 

Categoria Seletiva em 
Bertioga 

 

Seletiva no Rio 
de Janeiro 

 

Indicação 
CBCa 

 

Total 
 

Masculina 
open 

 

3 2 1 6 

Masculina 
máster 

 

3 2 1 6 

Feminina open 
 

2 2 2 6 

Adaptado 
 

- - 2 2 

• Anti doping: A partir do momento da inscrição e até a data de viagem a Nova Caledônia, 
a CBCa poderá convidar, a seu critério, os atletas inscritos para um exame anti-doping. 
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Caso o atleta não aceite o convite ou tenha resultado positivo, ele será 
automaticamente desclassificado. A lista de substâncias proibidas esta em: 
(http://www.wada-ama.org/rtecontent/document/world_anti-
doping_code_version3_port.pdf e http://www.wada-
ama.org/rtecontent/document/2008_List_Sp.pdf 
 

3. DEFINIÇÃO DAS EQUIPES DA SELEÇÃO BRASILEIRA 
 
O Comitê de Va´a da CBCa deve finalizar as inscrições com envio de fotos e cópias dos 
passaportes e efetuar os pagamentos até o dia 25 de abril. 
 
Todos os esforços estão sendo feitos para a viabilização dos recursos financeiros necessários ao 
custeio da viagem, via Ministério dos Esportes, através da Lei de Incentivo. Estamos 
trabalhando para o sucesso do projeto mais ainda não temos nenhuma garantia de conseguir a 
verba (para toda ou mesmo parte da equipe). 
 
Sendo assim, estaremos dando a prioridade para a equipe masculina open na conquista de 
verba financeira para 6 atletas, convidando em seguida a masculina máster se tivermos verba 
para 12 atletas e, por fim, havendo verba, para 18 atletas, convidando a equipe feminina. 
Os selecionados deverão participar de treinos em dois finais de semana. Um treino seria em SP 
e outro no RJ. Seriam 4 sessões, duas no sábado e duas no domingo. Os custos destas viagens 
seriam pagos pelos atletas. 
 
Importante: Observamos que outras equipes podem participar do Mundial desde que arquem 

com os seus custos de viagem: O Brasil pode inscrever até 6 equipes em cada categoria. Os 

interessados em participar através de equipes próprias devem fazer a sua inscrição com o 

Everdan Riesco em São Paulo e Massimo Novello no Rio e devem pagar para a CBCa a taxa de 

inscrição de USD 60,00 por remador até o dia 15 de abril. 

 
4. DESAFIOS PARA O NOSSO ESPORTE 
 
Todas estas orientações e decisões expostas acima foram partilhadas por todos os envolvidos e 
interessados no processo de filiação junto a CBCa. 
 
A criação do Comitê de Va´a da CBCa em 2008 foi uma grande conquista, conquista que foi 
bastante discutida em 2009 em função de interesses diversos. 
 
A existência do Comitê de Va´a foi confirmada pela CBCa no inicio do ano e isso deve ser visto 
com uma conquista dos remadores que prestigiaram a Rio Va´a 2009. 
 
O Brasil está pleiteando a vinda do Mundial de Va´a em 2014, e por isso é muito importante a 
participação de uma delegação brasileira na Nova Caledônia. 
Gostaríamos de expor a todos algumas conquistas para nossa modalidade que foram o fruto da 
parceria com a CBCa: 
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• Prova de Apresentação no Pan do Rio: Possibilidade de participação nos Jogos Pan-
americanos na cidade de Guadalajara no México 2011; 

• Inclusão do Va'a em todas etapas do campeonato Mundial de Canoagem velocidade, 
fruto da parceria entre a FIV e a FIC; 

• Inclusão do Va´a como modalidade paraolímpica nos Jogos Paraolímpicos de 2016; 

• Conquista da possibilidade de pleitear, para 2011, o beneficio do Bolsa atleta para os 54 
atletas finalistas da Copa Sul-americana de Va´a 2009; 

• Bolsa Talento Esportivo Paulista; 

• Regulamento geral da modalidade no Brasil, em coerência com as diretrizes da 
Federação Internacional de Va´a, inclusive no que diz respeito à integração com as 
demais modalidades de canoagem. 
 

Todos estes Benefícios estão voltados para os atletas filiados em entidade reconhecida pelo 
Ministério dos Esportes e o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) - a CBCa, que criou o Comitê de 
Va'a para regulamentar e ajudar no crescimento e desenvolvimento da modalidade no país. 
 
O Comitê de Va´a deverá ser renovado em 2010 para que seja representativo de todos os 
clubes e atletas filiados à CBCa. É importante saber que o Comitê tem autonomia para 
gerenciar de forma transparente e democrática a modalidade. 
Serão os clubes e atletas representados de forma jurídica que irão direcionar os caminhos e o 
futuro da modalidade em nosso país. 
 
Sendo assim, venha participar conosco não só com as suas remadas, mais também com suas 
opiniões e idéias para o crescimento do nosso esporte! 
 
Entre no site da CBCa e leia um pouco sobre os resultados dos nossos atletas em várias 
modalidades, especialmente no sul-americano da Colômbia final de semana passada. Veja e 
conheça um pouco do trabalho desenvolvido em prol da canoagem. 
 
Abraços a todos e boas remadas, 
 
Everdan Riesco – Supervisor do Comitê de Va´a da CBCa 
 
Nicolas Bourlon – Representante da Diretoria da CBCa no Comitê de Va´a 
 
Massimo Novello – Atleta 
 
Calendário 
 

Envio do Comunicado  
 

04/04/2010  
 

Data limite de filiação a CBCa para 
participação na seletiva  

 

10/04/2010  
 

Seletiva de Bertioga para atletas de SP e SC  
 

10/04/2010 11/04/2010  
 

Data limite para as inscrições de equipes ou 15/04/2010  
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atletas que participarão por conta própria  
 

Data limite para inscrição na seletiva do RJ  
 

20/04/2010  
 

Seletiva do RJ para atletas do RJ e demais 
federações (exceto SP e SC)  

 

24/04/2010  
 

Data limite para inscrição na prova  
 

25/04/2010  
 

Datas da viagem e competição  
 

21/05/2010 a 31/05/2010  
 

 


