
 

 

 
 

NOTA OFICIAL 014/2022 
 
 

 
 
DISPÕE SOBRE OS CRITERIOS DE 
CONVOCAÇÃO PARA O PROGRAMA DE 
ALTO RENDIMENTO – PAR DA CBVela PARA 
O ANO DE 2023. 
 

 
 
A Diretoria da Confederação Brasileira de Vela, neste ato representada por seu 

Presidente, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo Estatuto em vigor: 
 
 
CONSIDERANDO a necessidade de dar publicidade aos critérios do ano 2023 de 
convocação e de apoio pelo Programa de Alto Rendimento – PAR da Confederação 
Brasileira de Vela, para o ano de 2023, que irá selecionar, apoiar e preparar as equipes 
brasileiras, tendo como foco a melhor representação nacional para os Jogos Olímpicos 
de Paris 2024; 
 
 
CONSIDERANDO que o objetivo do Programa de Alto Rendimento - PAR é maximizar o 
potencial de obtenção de medalhas da Equipe Brasileira de Vela nos XXXIII Jogos 
Olímpicos de Verão – Paris 2024, bem como otimizar o uso de recursos disponíveis; 
 
 
 
CONSIDERANDO a ampla discussão do tema pelos órgãos consultivos, colegiados e de 
representação da comunidade junto à Diretoria da CBVela, conforme deliberação do 
Conselho de Administração em reunião datada de 22 de julho de 2020, da Comissão de 
Atletas da Vela em reunião datada de 23 de julho de 2020 e do Conselho Técnico de Vela 
em reunião datada de 24 de julho de 2020, sendo homologado pela Diretoria; 
 
 
 
CONSIDERANDO que o ano de 2022 teve eventos esportivos para implementar de forma 
equitativa os critérios de convocação e a posterior enquadramento nos diferentes níveis 
dos atletas / equipes conforme diretrizes do Programa de Alto Rendimento – PAR;  
 
 
 



 

 

RESOLVE: 
Art. 1º. Convocar atletas/equipes mediante análise específica por parte do Área Técnica 
da CBVela que irá elaborar uma lista de atletas/equipes a serem convocados e 
enquadrados nos diferentes níveis do PAR para o ano 2023. Esta lista de atletas/equipes 
será apresentada ao Comitê Técnico de Vela – CTV e homologada pelo Presidente da 
CBVela.  
 
Art. 2º. Serão analisados os resultados nos Campeonatos do Mundo do ano 2022 dos 
atletas / equipes das seguintes classes em suas correspondentes categorias e com as 
seguintes idades:  
 

CLASSE CATEGORIA IDADE 

ILCA 7 Masculino Sub 21 e Aberto 

ILCA 6 Feminino Sub 19 e Aberto 

ILCA 6 Masculino Sub 19 

470 Misto Sub 23 e Aberto 

Nacra 17 Misto Sub 23 e Aberto 

iQFoil Masculino Sub 21 e Aberto 

iQFoil Feminino Sub 21 e Aberto 

Formula Kite Masculino e Feminino Sub 19 e Aberto 

49er Masculino Sub 23 e Aberto 

49er Fx Feminino Sub 23 e Aberto 

420 Aberto Sub 19 

420 Feminino Sub 19 

29er Masculino Sub 19 

29er Feminino Sub 19 

Nacra 15 Misto Sub 19 

iQFoil Youth Masculino Sub 19 

iQFoil Youth Feminino Sub 19 

 
 
 



 

 

 
§1º - Segue diagrama com a descrição do Processo de Convocação PAR 2023: 
 

 
 
Art. 3º. Para ser considerado elegível para integrar o Programa de Alto Rendimento - PAR 
para o ano de 2023, o atleta/equipe deve: 
 
I - Ser elegível para competir pelo Brasil de acordo com o Código de Elegibilidade da World 
Sailing no ano 2022 - 2023. 
 
Art. 4º. Uma vez convocado para integrar a o Programa de Alto Rendimento - PAR, os 
atletas/equipes que ainda não enviarem seus documentos, deverão apresentar por 
escrito, no prazo de até 10 (deis) dias uteis, a contar do dia da publicação oficial da Lista 
de Atletas / Equipes convocados, os seguintes documentos e informações relacionadas: 
 
§1º. Ficha de Cadastro Pessoal, a ser disponibilizada pela CBVela, com todos os dados e 
contendo anexo cópia digitalizada dos seguintes documentos: Identidade Brasileira, 
Passaporte Brasileiro e CPF válidos. 
 
§2º.  Informações sobre quaisquer problemas de saúde, ainda que aparentemente não 
impactem na atividade esportiva a serem informados em Ficha Médica, a ser 

Lista 

Atletas / 
Equipes

• No ano de 2022 serão somente avaliados os campeonatos mundiais e o ranking da
World Sailing (novembro/2022) que contenha eventos suficientes para realizar uma
avaliação conforme os critérios do PAR, de forma justa e equitativa.

• A Equipe Técnica da CBVela irá elaborar uma lista com o enquadramento de
atletas/equipes a serem convocados para integrar o Programa de Alto Rendimento -
PAR, baseado nos resultados obtidos nos Campeonatos Mundiais - 2022 de cada
uma das classes e do ranking World Sailing (novembro 2022).

CTV

Presidência

• A lista será apresentada ao Conselho Técnico de Vela - CTV, entre outubro e
novembro de 2022, para análise e referendo sobre os critérios de enquadramento
de atletas/equipes apresentado.

• Após ser referendada pelo CTV, a Lista de Convocação será apresentada ao
Presidente da CBVela para ser homologada.

PAR

2023

• Após ser homologada pela Presidência, a divulgação da lista oficial, com o
enquadramento dos atletas/equipes no diferentes níveis, será divulgada ate a
segunda semana de dezembro de 2022.

• Será realizada Reunião Geral com os atletas convocados e em seguida cada Classe
realizará uma Reunião de Trabalho para delinear o Planejamento Estratégico junto
com a Equipe Técnica da CBVela com a posterior assinatura do Termo de
Obrigações e Responsabilidades que entre si fazem a CBVela e o Atleta.



 

 

disponibilizada pela CBVela; sendo que os custos gerados para atender as exigências da 
Ficha Médica, serão de responsabilidade dos atletas/equipes. 
 
§3º.  A CBVela reserva-se o direito de validar todas as informações enviadas por meio de 
entrevista, auditoria de resultados e/ou consulta à técnicos específicos de cada classe. 
 
§4º. O não envio das declarações previstas no caput deste artigo, ou o envio sem as 
informações previstas no parágrafo primeiro e suas alíneas, no prazo definido, poderá ser 
motivo de exclusão da lista e perda da vaga. 
 
Parágrafo único: O atleta que apresentar resultado analítico adverso no controle de 
dopagem estará automaticamente suspenso do programa financeiro de apoio e seus 
demais benefícios até a definição do caso. Sendo confirmada sua condenação, o atleta 
será excluído do Programa. 
 
Art. 5º.  Uma vez homologada a lista de atletas / equipes convocadas pelo PAR 2023; se 
aplicarão as diretrizes de apoio por níveis do Programa de Alto Rendimento – PAR; 
conforme ANEXO 1.  
 

§1º.   Os apoios do Programa de Alto Rendimento da Confederação Brasileira de 
Vela para o ano 2023, de cada categoria, serão publicados uma vez definido o orçamento 
desta entidade.  
 
Art. 6º. As despesas referentes a participação dos atletas das categorias Prata e Bronze 
em treinamentos no Brasil, não serão suportadas pela CBVela. 

 
Parágrafo único:  Os treinamentos dos atletas beneficiados com Técnico da CBVela, serão 
abertos para adesão e serão divulgadas através de chamamento público por meio 
eletrônico no Site Oficial da CBVela para inscrições em até 10 dias úteis antes do início de 
cada evento. 
 
Art. 7º. Eventos com suporte de Técnico ou colaborador da CBVela terão apoio nas 
despesas geradas por esse profissional.  

 
Parágrafo único:  Atletas das categorias ouro poderão solicitar empréstimo do bote da 
CBVela na Europa ou no centro de treinamento no Rio de Janeiro, sempre que o Treinador 
a cargo desse treinamento esteja cadastrado como Técnico na CBVela e o mesmo seja 
responsável pela manutenção do mesmo.  
 
Art. 8º. Qualquer decisão da Equipe Técnica do Programa de Alto Rendimento - PAR da 
Confederação Brasileira de Vela deverá ser respeitada por todos os atletas, equipes, 
representantes de clubes e Federações Estaduais, bem como pelos pais e responsáveis, 
e ainda por qualquer outro interessado; não cabendo questionamentos na Justiça 
Comum. Todavia estará assegurado em qualquer hipótese o direito ao contraditório e a 
ampla defesa, bem como a utilização dos colegiados constituídos pela Confederação e 
previstos em seu Estatuto, cujo assunto seja de sua competência. 



 

 

 
Art. 9º. Qualquer apoio ou atividade fica sujeita a disponibilidade financeira da CBVela, 
podendo ser suspenso, cancelado ou reduzido.  

 
Art. 10º. Casos omissos e situações excepcionais de ordem técnica devidamente 
justificadas, serão decididas a critério da Diretoria da CBVela, que poderá solicitar o 
parecer do Conselho Técnico de Vela – CTV. 

 

Rio de Janeiro, 24 de agosto de 2022 

 

Marco Aurélio de Sá Ribeiro 
Presidente da CBVela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 1 
 

NÍVEIS PAR ÍNDICES 
CONVOCAÇÃO / 
AVALIAÇÃO DE 
RENDIMENTO 

OBS.: 

Ouro 

Atletas medalhista no Campeonato Mundial 
2022/2023* 

Avaliação: 
Novembro 2022 

 
Convocação: 

Dezembro de 2022  
 

Nova Avaliação: 
Novembro de 2023 

 
Convocação: 

Dezembro 2023  

Planejamento esportivo anual deverá aprovado 
pela Área Técnica da CBVela no ano 

correspondente.  

Atletas medalhista nos Jogos Olímpicos 
Tóquio 2020 

Atletas colocados entre 4º e 6º lugar no  
Campeonato Mundial 2022/2023* 

Atletas colocados entre 1º e 3ª no 
Ranking World Sailing** 

Atleta colocados entre 4º e 8º lugar nos  
Jogos Olímpicos Tóquio 2020  

Atletas colocados entre  7º e 8º lugar no  
Campeonato Mundial 2022/2023* 

 
*Somente se aplica para Categorias do Programa Olímpico Paris 2024. 
**Será considerada a primeira atualização do mês de novembro em 2022 e em 2023. 

 



 

 

 

NÍVEIS PAR ÍNDICES 
CONVOCAÇÃO / 
AVALIAÇÃO DE 
RENDIMENTO 

OBS.: 

Prata 

Atletas colocados entre 4º e 8º no 
Ranking World Sailing** 

Avaliação: 
Novembro 2022 

 
Convocação: 

Dezembro de 2022  
 

Nova Avaliação: 
Novembro de 2023  

 
Convocação: 

Dezembro 2023. 

Planejamento esportivo anual deverá aprovado 
pela Área Técnica da CBVela no ano 

correspondente. 

Atleta Medalhista no Campeonato Europeu 
2022/2023 em categoria de Paris 2024* 

Atletas Medalhistas no Troféu Princesa Sofia 
2022/2023 em categoria de Paris 2024* 

Atleta classificados entre 9º e 13º no 
Campeonato Mundial 2022/2023* 

Atletas Medalhistas nos  
Jogos Pan-Americanos 2023* 

*Somente se aplica para Categorias do Programa Olímpico Paris 2024. 
**Será considerada a primeira atualização do mês de novembro 2023. 

 



 

 

 

NÍVEIS PAR ÍNDICES 
CONVOCAÇÃO / AVALIAÇÃO 

DE RENDIMENTO 
OBS.: 

Bronze 

Atletas Medalhistas no Mundial Junior 
2022/2023** 

Avaliação: 
Novembro 2022 

 
Convocação: 

Dezembro de 2022  
 

Nova Avaliação: 
Novembro de 2023  

 
Convocação: 

Dezembro 2023 

Planejamento esportivo anual deverá aprovado 
pela Área Técnica da CBVela no ano 

correspondente. 

Atletas Medalhistas no  
Mundial da Juventude 2022/2023*** 

Atletas Medalhistas no Campeonato Mundial 
de uma classe de Vela Jovem 2022/2023*** 

Atletas colocados entre 9º e 13º no  
Ranking World Sailing**** 

Atletas colocados entre 13º e 16º lugar no 
Campeonato Mundial 2022/2023* 

Estratégico 
Planejamentos aprovados pelo 

Conselho Técnico de Vela * 

Planejamentos recebidos até 

90 dias antes da Execução. 
  

*Somente se aplica para Categorias do Programa Olímpico Paris 2024  
** Somente se aplica para Categorias do Programa Olímpico de Paris 2024 e classes Pan-americanas 2023.  
***Categorias do programa de vela jovem do Mundial Youth da World Sailing. 
****Será considerada a primeira atualização do mês de novembro de 2022 e em 2023. 


