
 
 

 

BOLETIM TECNICO 13/2014 

 

Tendo em vista a proximidade do World Rowing Championship em Amsterdam entre os dias 

24 a 31 de agosto, a coordenação da modalidade de Para-Remo vem através deste boletim informar 

aos Clubes e responsáveis técnicos os critérios para participação do processo seletivo com o 

objetivo de representar o Brasil neste importante evento. 

 Os atletas que participaram da Regata Internacional de Gavirate, na Itália e participarão da II 

Etapa da Copa do Mundo em Aiguebelette, na França, já estão convocados.  

 

Atletas  Categoria 

Luciano Luna As Masculino 

Geovani Pinho As Masculino 

Cláudia Santos As Feminino 

Michel Pessanha TA Masculino 

Josiane Lima TA Feminino 

Frederich Mallrich LTA Masculino 

Erik Silva  LTA Masculino 

Luciano Pires LTA Masculino 

Norma Moura  LTA Feminino 

Ana Paula Souza LTA Feminino 

 

Para novos atletas os responsáveis técnicos deverão: 

 

● Para atletas com participações internacionais nos últimos 3 anos: Encaminhar o resultado 

por email uma avaliação do atleta na distância de 1000 metros, constando informações de 

(watts, voga e tempo) das parciais a cada 250 metros, impreterivelmente até o dia 20 de 

junho para o email guilhermesoares@cbr-remo.com.br, outros serão desconsiderados. 

● Encaminhar juntamente com o teste acima em relato resumido o nível técnico do atleta que 

está pleiteando a vaga, como experiência prática na água e capacidade de realizar treinos 

de velocidade. 

 

Serão avaliados os testes e relatórios técnicos enviados até o prazo do dia 20/06/2014. 

No dia 23/06/2014 será divulgado os atletas aptos a participarem do processo seletivo no site da 

CBR. 

 

Entre os dias 07 a 13 de Julho os atletas convocados da categoria TA e LTA participaram de uma 

seletiva que será realizada no Rio de Janeiro para concorrer a 8 vagas. No barco 4+ LTA mix 

selecionaremos 2 atletas masc. e 2 fem. No barco 2x LTA mix: 1 atleta masc. e 1 fem. Já no barco 

2x TA mix: 1 atleta masc. e 1 fem.  

 

Entre os dias 16 a 20 de Julho os atletas convocados da categoria As  participaram de uma seletiva 

que será realizada em São Paulo para concorrer a 2 vagas, sendo uma no masculino e uma 

feminina para o barco 1x AsM e 1AsW. 
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