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Conforme consta no planejamento da Temporada 2019, a Seleção Brasileira tem par-
ticipação prevista na Segunda Etapa da Copa do Mundo – Poznan, a ser realizada en-
tre 21 e 23 de junho.  

A participação nesta competição tem como principal objetivo proporcionar aperfeiço-
amento estratégico das principais guarnições alvo da temporada, ou do ciclo olímpico. 
Como é sabido, o foco deste ano está definido sobre os Jogos Pan-Americanos. 

Após consulta aos treinadores envolvidos com a preparação das guarnições dos Jogos 
Pan-Americanos e análise de cada caso, foi definido pelos mesmos em concordância 
com o Coordenador Técnico, que a não participação na etapa de Poznan trará mais 
benefícios à preparação dos atletas, evitando a quebra da progressão do treinamento 
devido à longa viagem intercontinental. 

A decisão visa manter o alto nível de preparação dos atletas e o aperfeiçoamento téc-
nico das formações, reduzindo riscos e perdas causados pelos dias de deslocamento e 
adaptação. Portanto, a Seleção Brasileira manterá a preparação das guarnições para 
os Jogos Pan-Americanos concentrada no treinamento no Rio de Janeiro. 

A formação Dois Sem (Xavier Vela Maggi e Pau Vela Maggi), vencedores da seletiva 
nacional em período de treinamento na Europa e um dos barcos alvo para esta com-
petição, terá a participação confirmada nesta etapa por não ser necessário desloca-
mento intercontinental. O resultado desta competição será utilizado para avaliação do 
potencial de performance desta guarnição. As despesas de viagem e de participação da 
dupla serão custeadas com recurso próprio dos atletas e do seu clube de origem. Não 
haverá custeio da CBR por esta regata não mais fazer parte do plano de competições. 
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