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Alteração data Regata Qualificação Jogos Pan Americanos e Camp. Sulameri-
cano U19 e U23 
Impactos no processo seletivo 2023 - Caminho de Seleção 
 

Prezados Remadores, Técnicos e Dirigentes, 

 

Informamos que a Confederação recebeu hoje, com muita surpresa, que a Regata de Qua-

lificação aos Jogos Panamericanos e o Campeonato Sulamericano U19 e U23, anteriormente pre-

vistos para o final de março, foram adiados e remarcados para 22 a 27 de abril e 28 a 30 de abril, 

respectivamente.  A informação foi transmitida através do presidente da CSAR hoje, dia 4, porém a 

CBR ainda não recebeu o documento oficial.  

Entendendo que os atletas e treinadores que tem por objetivo integrar a seleção brasileira 

necessitam da informação o quanto antes para adaptarem seus respectivos planejamentos, infor-

mamos os impactos no processo seletivo divulgado no Caminho de Seleção 2023. Este documento, 

portanto, atualiza as etapas do processo seletivo previstas no documento previamente divulgado, 

que passam a constar na seguinte programação: 

 

1. Avaliações em remoergometro: programação divulgada no Caminho de Seleção e boletim téc-

nico n.01 será mantida.  

 

2. Avaliações em barco: 

Qualificação Aberta #1 - Pré-Panamericano 

Categoria: Sênior 

Barcos: Single Skiff e Dois Sem  

22-24/fevereiro/2023, Rio de Janeiro (inscrições até 17/fevereiro/2023) 

• Avaliação aberta em Barcos Curtos para definição do ranqueamento geral e 
por categoria, que será utilizado para a convocação de atletas para montagem 



 

de guarnições para treinamento e avaliação em barcos 2x, 4x e 4- para o Pré-
Pan;  

• Avaliação para definição dos atletas que estarão aptos a competir nas provas 
Single Skiff e Dois Sem no Pré-Panamericano; 

• As provas serão realizadas em formato de competição direta seguindo sistema 
de progressão do Código de Regatas da CBR; 

• Atletas peso-leve realizarão pesagem conforme regramento de competição do 
Código de Regatas da CBR; 

• As avaliações em remoergômetro serão utilizadas como critério de cabeça de 
chave ou de corte, caso necessário; 

 

Qualificação Interna #1 - Pré-Panamericano 

Categoria: Sênior 

Barcos: guarnições alvo da Seleção 2x, 4x e 4- 

25-26/fevereiro/2023 

• Avaliação barcos alvo para o Pré-Panamericano com atletas do Grupo Nacional 
selecionados e convocados conforme Qualificação Aberta #1 (realizada de 22 
a 24/fev) e avaliações em remoergômetro; 

• As guarnições serão avaliadas em Double Skiff Peso-leve, Double Skiff, Four 
Skiff e Quatro Sem e serão determinadas pela Comissão Técnica envolvida com 
a Seleção Brasileira, conforme possibilidades de dobras e limitações da progra-
mação do referido evento; 

• O ranqueamento da Qualificação Aberta #1 será utilizado como critério inicial 
para a formação das guarnições para avaliação; 

• A programação e o cruzamento de guarnições em formato seat race serão de-
finidos e divulgados pela Comissão Técnica na véspera de cada avaliação; 

 

Qualificação Aberta #2 - Camp. Sulamericano U19 e U23 

Categorias: U19 e U23 

Barcos: Single Skiff e Dois Sem  

23-24/março/2023, Rio de Janeiro (inscrições até 17/março/2023) 

• Avaliação aberta em Barcos Curtos para definição do ranqueamento geral e 
por categoria, que será utilizado para a convocação de atletas para montagem 
de guarnições para treinamento e avaliação em barcos 2x, 4x e 4- para o Sula-
mericano;  

• As provas serão realizadas em formato de competição direta seguindo sistema 
de progressão do Código de Regatas da CBR; 

• Atletas peso-leve realizarão pesagem conforme regramento de competição do 
Código de Regatas da CBR; 

• As avaliações em remoergômetro serão utilizadas como critério de cabeça de 
chave ou de corte, caso necessário; 
 
 
 
 



 

Qualificação Interna #2 - Pré-Panamericano e Camp. Sulamericano U19 e U23 

Categoria: Sênior, U19 e U23 

Barcos: guarnições alvo da Seleção 2x, 4x e 4- 

25-26/março/2023 

• Avaliação barcos alvo para o Pré-Panamericano com atletas convocados ao 
Grupo Nacional selecionados conforme Qualificação Interna #1 (realizada em 
25 e 26/fev); 

• Os atletas do Grupo Nacional categoria Sênior - Pré-Panamericano deverão, 
obrigatoriamente, participar do campo de treinamento previsto para março 
para poderem participar da QI#2. Atletas que não participem do campo de 
treinamento estarão declinando da convocação para o Grupo Nacional; 

• As guarnições serão avaliadas em Double Skiff Peso-leve, Double Skiff, Four 
Skiff e Quatro Sem e serão determinadas pela Comissão Técnica envolvida com 
a Seleção Brasileira, conforme possibilidades de dobras e limitações da progra-
mação do referido evento; 

• O ranqueamento da Qualificação Aberta #2 será utilizado como critério inicial 
para a formação das guarnições para avaliação nas categorias U19 e U23; 

• A programação e o cruzamento de guarnições em formato seat race serão de-
finidos e divulgados pela Comissão Técnica na véspera de cada avaliação; 

 

 

A CBR lamenta o inconveniente e os impactos causados pela alteração na data da Regata 

de Qualificação aos Jogos Panamericanos e do Campeonato Sulamericano U19 e U23, mas é uma 

situação que está acima de suas responsabilidades e ingerências. 

As demais alterações no processo seletivo programadas para os meses de maio até setem-

bro serão divulgadas em boletim técnico posterior, até o final de fevereiro. 

A CBR reserva-se ao direito de realizar novas adaptações de acordo com mudanças de ca-

lendário, que fogem do seu controle, ou melhorias no processo seletivo de forma a aperfeiçoar e 

tornar este processo amplo, inclusivo e transparente. 

 

Havendo dúvidas ou sugestões, favor entrar em contato antecipadamente.  

 

 

Marcello Varriale 

Gerente Técnico Remo Olímpico 


