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Barcos Alvo Mundiais 2017 e Qualificações Internas
Mundial Sub 23
Mundial Júnior e Jogos Sul-Americanos da Juventude
Mundial Sênior
Este boletim refere-se aos barcos alvo para campeonatos mundiais 2017, que já competem
internacional nesta temporada ou que serão avaliados em qualificações internas para
verificação de índice para participação nos respectivos campeonatos. As qualificações internas
buscam oportunizar tentativas de índice para barcos com expectativa de participação nos
campeonatos mundiais, adicionando-se aos barcos previamente confirmados para estes
campeonatos e que fazem aperfeiçoamento nas Copas do Mundo.
A definição dos barcos alvo considera resultados relevantes em seletiva nacional, avaliações
ergométricas, perspectiva de resultado internacional nesta temporada e progressão no ciclo
olímpico, sendo estes dois últimos fatores de grande importância estratégica na avaliação.
É prioridade estratégica para a Seleção definir barcos alvo para este ciclo olímpico, com o foco
em jovens atletas com potencial para aperfeiçoamento e o desenvolvimento do remo
feminino para nível internacional. Conforme resultados da seletiva nacional e avaliações, são
prioritários no setor feminino os barcos olímpicos Single Skiff e Double Skiff Peso-leve.

MUNDIAL SUB23
Atletas qualificados conforme resultado relevante na Seletiva Nacional, potencial ergométrico
e perspectiva de desenvolvimento para resultado em Jogos Pan-Americanos e qualificação
aos Jogos 2020. Os singlistas Sub23 categoria pesado, Lucas Verthein e Milena Viana, foram
os vencedores da seletiva e vice-campeões Sul-Americanos na categoria adulto (com 19
anos), e pelo potencial terão prioridade no aperfeiçoamento deste barco.
O atleta peso-leve Uncas Batista foi um dos principais resultados na seletiva e potencial
resultado no mundial 2017, dando continuidade ao seu aperfeiçoamento conforme já
demonstrado no mundial 2016. A atleta Caroline Corado apresentou bom resultado na
seletiva nacional, e mantém prioridade à formação do barco alvo 2xFPL ao Mundial Sênior,
como uma atleta de referência na categoria.

MUNDIAL JÚNIOR
Tentativa de índice aos atletas com melhor resultado na Seletiva Nacional. Os percentuais
mais altos foram atingidos em Single Skiff, e este será o barco alvo desta qualificação. Para
tentativa de índice, os atletas deverão realizar:




Avaliações ergométricas: 30’ voga 20 e 2km máximo. Deverão ser realizados entre 15
e 23 de junho e resultados enviados imediatamente;
Duas provas de 2km válidas para índice;
Qualificação em 8 e 9/julho – Raia da USP.

JOGOS SUL-AMERICANOS DA JUVENTUDE
Qualificação para duas vagas disponíveis por gênero no Single Skiff. Atletas com melhores
resultados na Seletiva Nacional poderão participar da qualificação. Critérios para a qualificação:






Por regulamento da competição, restrito a atletas com 16 e 17 anos (nascidos em
2000 e 2001);
Avaliações ergométricas: 30’ voga 20 e 2km máximo. Deverão ser realizados entre 15
e 23 de junho e resultados enviados imediatamente;
Provas de 1.000 metros, conforme competição alvo;
Os dois primeiros colocados feminino e masculino serão convocados ao evento;
Qualificação em 8 e 9/julho – Raia da USP.

MUNDIAL SÊNIOR
Barcos alvo para o Mundial 2017 são os que apresentaram melhores resultados na Seletiva
Nacional, competições internacionais e perspectiva de aperfeiçoamento no ciclo olímpico:









Dois Sem Peso-leve – Willian Giaretton / Xavier Vela;
Single Skiff Masculino – Lucas Verthein (participação depende de resultado
internacional);
Single Skiff Feminino – Milena Viana (participação depende de resultado
internacional);
Double Skiff Feminino Peso-leve – formação a definir conforme performance
entre as atletas com os melhores resultados na seletiva nacional;
Single Skiff Masculino Peso-leve – Uncas Batista (participação depende de
resultado internacional);
Atletas que não participam das copas do mundo 2017 e participarão da
qualificação sênior, deverão realizar avaliações ergométricas: 30’ voga 20 e 2km
máximo. A ser realizados entre 1 e 6 de agosto, resultados enviados
imediatamente;
Guarnições serão avaliadas priorizando barcos alvo ao ciclo olímpico e com
potencial de resultado internacional. A ordem de resultado na seletiva nacional



será seguida quando houver mais que uma possibilidade de guarnição ao mesmo
barco, conforme desenvolvimento prévio em campo de treinamento;
Qualificação em 19 e 20 de agosto – Raia da USP.

REGRAMENTO GERAL
O regramento para as qualificações é válido para todos os atletas e guarnições que buscam
participação nas competições deste boletim, e que não estão previamente convocadas para as
mesmas.











Os tempos de referência para as qualificações serão divulgados em boletim específico
de cada avaliação, juntamente com a lista das guarnições participantes e a ordem de
provas;
A realização e envio das avaliações ergométricas é obrigatória aos atletas que buscam
participação nas qualificações internas;
Atletas peso-leve deverão realizar pesagem para todas as provas conforme
regramento internacional FISA;
Em caso de influência de vento, favor ou contra, os resultados serão analisados pelo
grupo técnico envolvido na qualificação em conjunto com o coordenador técnico;
Para dar continuidade ao processo seletivo da temporada, a qualificação interna é
destinada apenas aos atletas que competiram a Seletiva Nacional 2017, e é orientado
para a especialidade em que foi disputada a competição nacional, palamenta dupla ou
palamenta simples;
Serão priorizados atletas e guarnições com potencial para desenvolvimento de longo
prazo dentro do ciclo olímpico, e barcos alvo visando Jogos Pan Americanos e
qualificação olímpica no quadriênio;
Resultados internacionais significativos (em Sul Americano, Copas do Mundo, Mundial
Sub23) serão referência para confirmação de participação em mundial.
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