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Boletim Informativo – 05/2016 
Copa Sul Sudeste de Remo 2016 
 
1 – DATA E LOCAL 
As provas da Copa Sul Sudeste de 2016 serão realizadas dias 28 e 29 de maio, na raia de re-
mo da Ilha do Pavão, localizada ao lado da sede do Grêmio Náutico União, em Porto Ale-
gre/RS. A competição será realizada em duas etapas, a primeira no sábado, dia 28/05, das 
8:30h às 12h, e a segunda, no domingo, dia 29 das 9h às 12h. Havendo necessidade de elimi-
natórias, as mesmas serão realizadas dia 27/05, a partir das 9h. 
 
2 – DO DIREITO DE PARTICIPAÇÃO 
Poderão participar todos os clubes de remo constituídos e localizados nos estados: 

 Santa Catarina; 
 Paraná; 
 São Paulo; 
 Rio de janeiro; 
 Rio Grande do Sul. 

 
Inscrições de atletas avulsos não serão aceitas. O campeonato permitirá constituição de guar-
nição mista, formada por atletas de clubes diferentes sendo do mesmo estado. Para efeito de 
pontuação geral, na guarnição mista a pontuação será igual para os clubes. 
 
A participação do remador deverá seguir as condições abaixo: 

 Cada remador é o único responsável pela sua condição física e de saúde, devendo as-
sinar e encaminhar obrigatoriamente o termo de responsabilidade que será disponibi-
lizado sob forma de formulário, com vistas a eventual atendimento de emergência, 
que estará disponível no evento; 

 A guarnição será responsável por estar na zona de partida com 5 minutos de antece-
dência, conforme é consignado no regulamento da Confederação Brasileira de Remo; 

 Poderão participar da Copa Sul Sudeste todos os clubes e atletas que estejam na ple-
nitude de seus direitos perante as federações, que sejam filiados nas respectivas fe-
derações e com suas situações financeiras em dia à Legislação Estatutária vigente. 

 
 



 

3 – DAS PROVAS 
 As provas serão realizadas de acordo com o regulamento, no que diz respeito ao de-

senvolvimento da regata. 
 As provas serão disputadas na distância de 1500m. 
 Serão disputadas as provas: 
 

LISTA DE PROVAS COPA SUL SUDESTE DE REMO 2016 

REGATA DE SÁBADO 28/05 REGATA DE DOMINGO 29/05 

Horário Provas Horário Provas 

09:00 1 x Jr. B Fem. 09:00 1 x Jr. B Masc. 

09:10 1x Sr. Masc. 09:10 2 - Jr. Masc. 

09:20 2-PL. Masc. 09:20 4 x Sr. Fem. 

09:30 1 x Jr. Masc. 09:30 1 x Jr.  Fem. 

09:40 2 x Jr. Fem. 09:40 2 x Jr. Masc. 

09:50 1x Sr. Fem. 09:50 2 x Sr. Masc. 

10:00 4xJr.Masc. 10:00 1xPl.Masc. 

10:10 2 x PL. Fem. 10:10 1 x PL. Fem. 

10:20 4xSr.Masc. 10:20 4 -  Jr. Masc. 

10:30 4 - Sr. Masc. 10:30 4 x   Jr.  Fem. 

  
10:40 8 + Sênior 

 
 Somente serão confirmadas as provas com três inscrições, no mínimo e de clubes di-

ferentes. 
 Não há impedimento dos remadores peso leve participarem das demais categorias. 

 
4 – DAS INSCRIÇÕES 

 Será cobrado o custo de R$100,00 (cem reais) por inscrição de atleta, independente 
da quantidade de provas que o mesmo participar; 

 As inscrições deverão ser realizadas no formulário em anexo e encaminhadas para o 
e-mail projetos@remobrasil.com, até o dia 28 de abril de 2016, às 18h; 

 Somente serão consideradas válidas as inscrições que forem enviadas com os termos 
de responsabilidade assinados (scanner ou imagem), comprovante de pagamento das 
inscrições e cadastro completo dos atletas no Sistema Integrado de Remo, obrigatori-
amente com foto do atleta. 

 



 

 O termo de responsabilidade original e assinado deverá ser entregue à organização do 
evento no primeiro dia da competição; 

 Depositar na conta da Confederação Brasileira de Remo, na Caixa Econômica Federal, 
agencia 4044, conta corrente: 003-372-2. 

 
5 – DAS CATEGORIAS 

 Para efeito de classificação, em cada categoria será considerada a idade a ser atingida 
pelo competidor durante o transcurso do ano de 2016. 

 As categorias de idade também são aplicadas aos timoneiros. 
 Não poderão ser utilizados timoneiros masculinos em guarnição feminina e vice-

versa. 
 
6 – DOS BARCOS 

 A Confederação Brasileira de Remo (CBR) disponibilizará barcos para a realização do 
campeonato. 

 
7 – HOSPEDAGEM 

 A Federação de Remo do RS disponibilizará hospedagem no Grêmio Náutico União, 
nos dias de competição, para até 60 atletas e técnicos, mediante solicitação prévia. A 
disponibilização da hospedagem será por ordem de solicitação. 

 Demais integrantes e acompanhantes da delegação deverão ser responsáveis pelos 
custos de hospedagem. 

 
8 – ALIMENTAÇÃO 
As refeições serão realizadas no restaurante do Grêmio Náutico União: café da manhã, almoço 
e janta no dia 28/05; café da manhã e almoço no dia 29/05. As despesas com alimentação 
serão custeadas pela CBR nos dias 28 e 29 de maio. 
 
9 – TRANSPORTE 
No Cais do porto de Porto Alegre, é disponibilizada uma barca do clube para transportar pes-
soas até a Ilha do Pavão, sem custo. 
 

RESPONSÁVEL: Ana Valesca Hoerlle 
ana.valesca.hoerlle@gmail.com 
Federação de Remo do Rio Grande do Sul – Remosul  


