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04/09/2017

Boletim Informativo – 06/2017 – Nº02
Campeonato Brasileiro de Remo Barcos Longos 2017
Aos Clubes Filiados ao CBC – Equipes de Remo
Este boletim convida os clubes filiados a participar do evento e aborda informações
complementares em referência a participação de clubes filiados ao CBC no Campeonato
Brasileiro Interclubes de Remo Barcos Longos 2017.

Com objetivo de fomentar a modalidade, a competição será promovida pelo Clube de Regatas
Vasco da Gama, em ação conjunta com o Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) e a Confederação
Brasileira de Remo (CBR), com suporte para a realização e participação das provas das categorias
Júnior e Sub 23. As definições a seguir destinam-se unicamente ao Campeonato Brasileiro
Interclubes de Remo Barcos Longos 2017.
EQUIPES BENEFICIADAS
Serão beneficiadas equipes de clubes regularmente filiados ao CBC, que atendam ao processo de
inscrição, incluindo pagamento da taxa, dentro do prazo e conforme orientações detalhadas no
boletim do campeonato.
1. INTEGRANTES EQUIPES
1.1. O benefício é destinado apenas aos atletas brasileiros regularmente registrados a
clubes afiliados desta confederação e do CBC, inscritos no SIR/CBR.
1.2. O benefício é destinado apenas aos atletas das categorias Júnior e Sub23, não sendo
possível incluir atletas de categoria Sênior.
1.3. O benefício abrange treinadores e equipe multidisciplinar da equipe, dentro do limite
de 4 pessoas por clube (2 treinadores e 2 profissionais de suporte multidisciplinar).
1.4. Todos os integrantes das equipes (atletas, treinadores, suporte multidisciplinar)
devem estar regularmente registrados no SIR dentro do prazo de inscrição nominal.

BENEFÍCIOS CLUBES FILIADOS AO CBC
Conforme resultado do edital de número 07/2017 do Comitê Brasileiro de Clubes, os benefícios
para participação no Campeonato Brasileiro Interclubes de Remo Barcos Longos das EPDs
regularmente filiadas serão:
2.1 TRANSPORTE AÉREO
Transporte interestadual aos atletas e comissão técnica, da cidade do clube de origem à
cidade do campeonato, e respectivo retorno. A emissão das passagens aéreas será
realizada pelo CBC, dentro de regulamento padrão e igual para todas as equipes.
2.2 HOSPEDAGEM
Hospedagem aos atletas e comissão técnica em hotéis próximos ao local da competição.
A reserva será realizada pelo CBC, dentro de regramento padrão para todas as equipes. O
período de hospedagem compreende 3 dias de aclimatação e 3 dias de competição,
chegada na segunda-feira (16/10) e retorno no domingo (22/10).
2.3 INTEGRANTES DE EQUIPES
Salienta-se que os benefícios de passagem aérea e hospedagem são destinados apenas
aos atletas que competem no evento e à comissão técnica dentro do limite estabelecido.
Atletas confirmados na inscrição e beneficiados deverão obrigatoriamente participar do
evento.
2.4 ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO LOCAL
A alimentação e o deslocamento local, inclusive aeroporto – hotel, é de responsabilidade
unicamente das equipes. O comitê organizador da competição não será responsável pela
organização de transporte local ou alimentação.
BARCOS E REMOS
3.1 EMPRÉSTIMO
Serão disponibilizados barcos e remos para empréstimo aos clubes de fora da cidade do
evento. Procedimento de reserva está detalhado no boletim do campeonato.
3.2 TRANSPORTE
O transporte de barcos e remos dos clubes é de responsabilidade dos mesmos.
TAXAS DE INSCRIÇÃO E MULTAS
4. Clubes filiados ao CBC deverão pagar as taxas de inscrição por atleta conforme boletim
do evento. Não há isenção de taxas de inscrição aos clubes filiados ao CBC. Havendo
desistência ou cancelamento de inscrição, a cobrança de multa é prevista conforme
boletim do evento, válido para todos os clubes inscritos.

OBRIGAÇÕES DOS PARTICIPANTES
5. UNIFORMES
• O uso de uniforme específico para remo, completo e padronizado, é obrigatório a todos
os participantes, conforme Código Brasileiro de Remo;
• Atletas inscritos por clubes filiados ou vinculados ao CBC deverão competir com o Selo
de Formação de Atletas do CBC especificado no uniforme de competição. O fornecimento
e adequação do uniforme dos filiados é de responsabilidade dos clubes participantes.
6. SEGURO DE VIDA, ACIDENTES PESSOAIS, SAÚDE E ODONTOLÓGICO
Conforme a legislação brasileira, é de responsabilidade dos clubes, e condição obrigatória
para participação no evento competitivo, a contratação prévia de seguro de vida e de
acidentes pessoais com despesas médico-hospitalares e odontológicas, vinculados à
atividade esportiva, de modo a cobrir os riscos aos quais estão sujeitos na atividade em
treinamento e em competição. O contrato deve abranger o período de aclimatação e de
competição relativos ao evento e deverá ser apresentado na confirmação da inscrição.

Dúvidas referentes à participação de clubes filiados ao CBC
podem ser dirimidas através do e-mail inscricoes@remobrasil.com.

