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Este documento complementa o Caminho da Seleção 2019 (Boletim Técnico 02/2019), 
com objetivo de detalhar o processo de qualificação interna para tentativa de índice aos 
campeonatos mundiais de base: 

• Campeonato Mundial Junior Tóquio  
• Campeonato Mundial Sub23 Sarasota 

 
CONVOCAÇÃO 
 A convocação para avaliação é realizada considerando resultados da seletiva na-

cional e perspectiva de progressão dos atletas a médio e longo prazo; 

 Atletas convocados realizarão treinamento conforme programação do treinador 
responsável, em alinhamento com a coordenação nacional; 

 Treinadores poderão propor guarnições para a qualificação interna até 07 de ju-
nho, desde que seja formada por atletas finalistas em sua respectiva categoria na 
seletiva nacional. 

CATEGORIA JÚNIOR 
 JM2X Tomás Levy / Breno de Ornellas Felix 
 JW2- Evelen Cardoso / Mariana Funari Macedo 
 JW1x Thalita Rosa Soares 

CATEGORIA SUB23 
• BW2x Chloé Delazeri / Maria Clara Lewenkopf 
• BLM2- Iago Rodrigues Costa / Warley Rocha da Costa 

Os atletas Sub23 Milena Viana e Lucas Verthein são integrantes da Sele-
ção dos Jogos Pan-Americanos e estão envolvidos em planejamento es-
pecífico voltado para esta competição.  

 



 

QUALIFICAÇÃO INTERNA 
• A qualificação interna para tentativa de índice será realizada na Lagoa Rodrigo de 

Freitas, nos dias 10, 11 e 12 de Junho, conforme programação da comissão técnica; 

• Serão realizadas 3 tomadas de tempo em simulação de prova. O índice de referência 
deverá ser atingido em todas as avaliações, considerando-se condições climáticas.  

 
PARTICIPAÇÃO 

• Guarnições que atingirem o índice de 94% do tempo de referência estarão seleci-
onadas para participar do respectivo campeonato mundial, com as despesas de 
viagem custeadas pela CBR; 

• No caso do Mundial Sub23, apenas provas disputadas em barcos olímpicos pode-
rão ser custeadas pela CBR; 

• Os atletas qualificados deverão providenciar e confirmar passaporte e visto váli-
dos para o local do evento.  
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