Curitiba, 3 de outubro de 2009.
Circular 027/2009
Ref.:

Seletiva nacional em Canoagem Velocidade – categorias
CAIAQUE Sênior - masculino e feminino

Com objetivo de estabelecer um critério a partir do qual será feita a convocação de
atletas para integrarem futuras concentrações de treinamento, será realizada uma
seletiva nacional para as categorias de Caiaque Sênior masculino e feminino.

DOS CRITÉRIOS
a) Estabelecimento do ranking
O ranking dos atletas será estabelecido a partir das colocações obtidas nas provas
Finais de 1000, 500 e 200 metros do Campeonato Brasileiro de Velocidade das
respectivas categorias.
As melhores colocações nas provas terão melhor colocação no ranking.
b) Das categorias e modalidades
Em consonância com o descrito no item a acima, serão utilizados as colocações dos
atletas nas provas finais das categorias:
K1 sênior masculino (atletas que serão sênior em 2010)
K1 sênior feminino (atletas que serão sênior em 2010)
c) Das distâncias competitivas
As distâncias competitivas serão 1000, 500m e 200m.
Para cada distância será estabelecido uma convocação através da colocação.
d) Do número de vagas
Estarão em disputa 10 vagas no masculino e 8 vagas no feminino, com a seguinte
distribuição:
Masculino:
Masculino 1000m: 3 vagas
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Masculino 500m: 2 vagas
Masculino 200m: 3 vagas
E ainda 2 vagas por critério técnico a serem definidas pela comissão técnica.
Em caso de um atleta classificar-se em mais de uma distância, a vaga remanescente
será chamada seguindo a classificação da distância de 1000m.
Feminino:
Feminino 1000m: 2 vagas
Feminino 500m: 2 vagas
Feminino 200m: 2 vagas
E ainda 2 vagas por critério técnico a serem definidas pela comissão técnica.
Em caso de uma atleta classificar-se em mais de uma distância, a vaga
remanescente será chamada seguindo a classificação da distância de 500m.
e) Apresentação
Os atletas classificados deverão apresentar-se no dia 11 de janeiro de 2010 em
Saquarema – RJ para uma concentração de 3 semanas a partir da qual será definida
a equipe que irá disputar os Jogos Sul-americanos em Medellín – Colômbia.
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