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1. DATA E LOCAL 
O Campeonato Brasileiro de Remo Paralímpico acontecerá concomitante com a Regata Skiff 
Novos Talentos nos dias 03 e 04 de dezembro em Florianópolis, com início previsto para às 
8:30h nos dois dias de competição. O Congresso Técnico acontecerá no dia 02/12 às 17:00h. 
 
2. INSCRIÇÃO 
O valor da inscrição por participante será de R$ 100,00 reembolsáveis no caso de 
comparecimento para competição e deverá ser encaminhada para o e-mail 
projetos@remobrasil.com impreterivelmente até o dia 03 de novembro. Todo atleta deverá 
estar previamente cadastrado no Sistema SIR para confirmar sua inscrição. 
 
3. PROVAS 
As disputas serão realizadas nas raias da Baía Sul ou Norte, dependendo da condição de vento, 
e terão a distância de 1000 metros para todas as categorias. O evento seguirá a sequência de 
provas abaixo: 

1. 1x LTA Masc. 
2. 1x AS Masc. 
3. 1x Junior B Fem. 
4. 1x TA Fem. 
5. 2x LTA Misto  
6. 1x Junior B Masc. 
7. 1x TA Masc. 
8. 4+ LTA Misto 

 
A categoria Junior B compreende atletas que completem 16 anos até o dia 31 de dezembro do 
corrente ano. 
 
4. CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 
Todo atleta que não passou pelo painel de classificação funcional no Para-Remo deverá enviar 
até o dia 02 de novembro o laudo médico com a especificação do CID e exames adicionais que 
comprovem a lesão para o e-mail guilhermesoares@remobrasil.com 



 

A classificação é uma orientação funcional que habilita o atleta a disputar o evento em questão 
na categoria acordada entre os classificadores médico e técnico e será realizada no dia 02 de 
dezembro a partir das 15:00h. 
 
5. DATAS IMPORTANTES 

• 02/11 - Prazo final de envio do laudo médico para novos atletas que nunca passaram 
por classificação funcional 

• 03/11 - Prazo final para realização e pagamento das inscrições 
• 02/12 - Congresso Técnico  
• 03/12 - Eliminatórias 
• 04/12 - Finais 

 
OBSERVAÇÃO: A Confederação Brasileira de Remo fará o empréstimo dos barcos mediante 
solicitação prévia. A Federação de Remo do Estado de Santa Catarina, juntamente com a 
Fundação Municipal de Esportes e a Fesporte de Santa Catarina disponibilizará alojamento e 
translado interno.  


