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Circular 030/2009 
Curitiba, 06 de novembro de 2009. 

 
DO 
COMITÊ DE CANOAGEM SLALOM 
Luiz Augusto Merkle – Supervisor 
André Luiz Behs – Membro 
Fabio André Haack – Membro 
Hilário Neves Ezquero - Membro 
 
 
 
Assunto: Campeonato Sul-americano de Canoagem Slalom 2009. 
 
 

Prezados presidentes e atletas, 
 

O Comitê de Canoagem Slalom da CBCa após a confirmação da liberação de 10 
(dez) passagens aéreas para a participação brasileira no Campeonato Sul-americano de 
Canoagem Slalom, que acontecerá na Cidade de San Gil, na Colômbia, no período de 19 a 22 de 
novembro próximo, RESOLVE:  

I – ATLETAS PRÉ- SELECIONADOS  

Em consonância com a Circular 015/2009, os atletas abaixo nominados já 
adquiriram o direito da participação no evento pelos critérios anteriormente expostos: 

• JOÃO VITOR MACHADO (SR) - TOMASINA-PR / 100% 

• PEDRO HENRIQUE GONÇALVES (JR) - PIRAJU-SP / + 14,71%  

II – VAGAS EM ABERTO – SELETIVA EM TRÊS COROAS 

Com as 08 (oito) passagens aéreas restantes, determina-se que serão 
preenchidas após a final da Copa Brasil de Canoagem Slalom que será realizada na Cidade de 
Três Coroas, RS, da seguinte forma: 

• TÉCNICO – Será convocado como Técnico Nacional aquele que conseguir classificar o 
maior número de atletas das associações participantes. Se houver empate, será 
escolhido o representante mais velho.  
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• ATLETAS   
 
K1MSR – 1º da classificação geral 
K1MJR – 1º da classificação geral 
K1F – 1º da classificação geral  
C1JR - 1º da classificação geral 
C1SR – 1º da classificação geral 
C2 – 1º da classificação geral 
 

III – DESPESAS DE VIAGEM 

                     A Confederação Brasileira de Canoagem responsabilizar-se-á pelo transporte entre o 

aeroporto de origem ao local da competição – SAN GIL (Bogotá a San Gil o transporte será terrestre). 

Para as demais despesas da viagem, incluindo transporte de barcos, a CBCa deixa claro que até o 

presente momento não existe verba para respaldar as mesmas, estando os atletas liberados para buscar 

patrocínios próprios. Outrossim, caso consiga recursos públicos ou privados a prioridade de 

investimento será com os atletas classificados de acordo com os critérios pré-estabelecidos. 

   

                    Serão realizadas as inscrições nominais desses atletas os quais terão até o dia 10 de 

novembro  para confirmação da viagem ou não, mediante garantia de recursos, através do e:mail para 

cbca@cbca.org.br e gutomerkle@cbca.org.br .   Se não houver interesse ou possibilidade de 

participação dos atletas classificados, haverá nova convocação no dia 11 de novembro no site da CBCa. 

                              IV – CUSTO ESTIMADO 

                 Junto a esta convocação, no site da CBCa, encontra-se o convite oficial da Federação 

Colombiana de Canoagem e Remo com as informações sobre a programação e indicações referentes a 

hotéis e alimentação.  

 

                Através do Sr. Willian, organizador do evento, fone 0057 3108119808 ou 0057 12116266, é 

possível encontrar hospedagem e alimentação com preços bem inferiores ao indicado no convite oficial,  

Variando a hospedagem na faixa de R$ 40,00 com café da manhã e alimentação na ordem de R$ 10,00. 

 

               Quanto ao transporte de barco de Bogotá a San Gil a organização está tentando viabilizar para a 

equipe brasileira sem custo, porém se não houver essa possibilidade, o transporte será de caminhão 

para uma distância de aproximadamente 200 km, que deverá ser dividido entre os atletas. A passagem 

de ônibus custa aproximadamente R$ 40,00, segundo  Guto Merkle que esteve recentemente no local e 

uma van para fazer o percurso do hotel à pista, duas vezes por dia, custará aproximadamente R$ 80,00 a 

diária. 

Atenciosamente, 
Luiz Augusto Merkle 

                               Supervisor de Canoagem Slalom 


