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Boletim Informativo – 07/2017 – Nº01 
Campeonato Brasileiro Interclubes 
Jovens Talentos do Remo 
 

A CBR comunica a realização do Campeonato Brasileiro Interclubes Jovens Talentos do Remo, 
confirmado para o ciclo 2017–2020. A competição tem por objetivo proporcionar maior 
quantidade de competições para categorias de base e incentivar a participação em barcos 
curtos e longos. Em 2017, será realizada uma única etapa, em novembro, e a partir de 2018 
serão realizadas duas etapas por ano, em abril e novembro. Com objetivo de fomentar a 
modalidade, a competição será promovida pelo Grêmio Náutico União e pela Confederação 
Brasileira de Remo, com suporte do Comitê Brasileiro de Clubes (CBC). 
 
1. LOCAL: Raia da Ilha do Pavão, Porto Alegre, RS. 
 
2. DATA: 22 a 26 de novembro de 2017. 
 
3. PROGRAMAÇÃO: 
22 e 23/11 ............. Quarta/Quinta ..................  Raia aberta para aclimatação 
23/11 ....................... Quinta-feira .......................  Congresso Técnico, às 17h na Ilha do Pavão 
24/11 ....................... Sexta-feira .........................  Provas Eliminatórias e repescagens 
25 e 26/11 ............. Sábado e domingo ...........  Provas Finais (semifinais se houver) 
 
4. PROGRAMAÇÃO DAS PROVAS ANO 2017 
Em 2017 a competição será realizada em etapa única, conforme programa a seguir. Em razão 
de inscrições, o programa é provisório e poderá ser ajustado no congresso técnico para 
melhor realização do evento e participação dos atletas.  

SEXTA-FEIRA SÁBADO DOMINGO 

8:30 - 10:00 
Eliminatória 
Sábado 

08:30 Semifinais 

09:30 Semifinais 

10:30 - 12:00 
Eliminatória 
Domingo 

10:00 2- FJB 2- MJB 

10:15 1X MJA 1X FJB 

  10:30 2X FJUV 2- MJA 



 

  10:45 1X FJA 2X MJUV 

14:30 - 15:30 
Repescagem 
Sábado 

11:00 2X FJB 4- MJB 

11:15 1X MJB 2- FJA 

16:00 - 17:00 
Repescagem 
Domingo 

11:30 2X MJA 2X FJA 

11:45 4XFJA 4- MJA 

 

5. PROGRAMA DE PROVAS ANO 2018 – ETAPAS 1 (ABRIL) E 2 (NOVEMBRO) 
A competição tem programa completo em duas etapas a partir do ano 2018. As classes de 
barcos e as provas das duas etapas estão listadas abaixo para conhecimento prévio. 
 
5.1 CLASSES DE BARCOS E CATEGORIAS 

JUVENIL 13 e 14 anos 1.000 metros Single Skiff Double Skiff Four Skiff 

JUNIOR B 15 e 16 anos 1.500 metros 
Single Skiff Double Skiff Four Skiff 

Dois Sem Quatro Sem   

JUNIOR A 17 e 18 anos 1.500 metros 
Single Skiff Double Skiff Four Skiff 

Dois Sem Quatro Sem   

 

5.2 PROVAS POR ETAPA 

ETAPA 1  ETAPA 2 

SÁBADO DOMINGO  SÁBADO DOMINGO 

2- FJB 2- MJB  1X MJB 1X FJB 

1X MJA 1X FJB  2X MJA 2- MJB 

2X FJUV 2- MJA  2- FJB 4- FJB 

1X FJA 2X MJUV  1X FJUV 1X MJUV 

2X FJB 4- MJB  4X HJUV 4X FJUV 

1X MJB 2- FJA  2X MJB 2X FJA 

2X MJA 2X FJA  4- FJA 4- MJA 

4XFJA 4- MJA  4XMJA 4XFJA 

 
 
 



 

6. PRAZOS DE INSCRIÇÕES 
A CBR receberá a inscrição de barcos, o formulário com a inscrição nominal, as solicitações de 
barcos e demais pedidos de informações através do e-mail: inscricoes@remobrasil.com  
impreterivelmente nos prazos abaixo: 

•  Inscrição prévia por barcos: 18 de outubro de 2017 
•  Inscrição nominal: até 25 de outubro de 2017 

 
7. TAXAS DE INSCRIÇÕES 
O valor da taxa de inscrição será de R$ 80,00 (oitenta reais) por atleta, independentemente da 
quantidade de provas que competirá. A inscrição deverá ser paga até o dia 25 de outubro. 

O valor deverá ser depositado na conta corrente da CBR: 
Caixa Econômica Federal,  
Agência 4044 
Conta Corrente 372-2 
Operação 03 
CNPJ 30.276.570/0001-70 

Todos os clubes participantes, filiados ou não filiados ao CBC, deverão realizar o pagamento 
das taxas de inscrição para confirmação no evento. Não será concedido isenção.  
 
8. CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO 

8.1 Cancelamento de inscrição confirmadas na nominal (30 dias antes do evento) 
incidirá multa de R$ 200,00 por prova cancelada, salvo justificativa oficial com 
comprovação médica; 

8.2 A não participação (WO) de barco inscrito e confirmado no congresso técnico, 
implicará em multa de R$ 300,00 por barco cancelado, salvo justificativa oficial com 
comprovação médica. 

 
9. COMPETIDORES 
Poderão participar remadores brasileiros ou estrangeiros regularmente filiados ao seu clube e 
registrados no SIR. A competição é aberta aos clubes e federações estrangeiros. Não é 
permitida a inscrição de atletas avulso. 

9.1 Atletas brasileiros regularmente registrados a clubes afiliados desta confederação, 
nas categorias abaixo listadas, inscritos no SIR/CBR, de acordo com o Artigo 9 do 
Código de Remo da CBR. 



 

9.2. Atletas estrangeiros poderão participar da competição como convidados quando 
inscritos por seu clube de origem (exterior) ou por sua federação de origem (exterior). 
Clubes ou federações estrangeiras não pontuam para a competição. 

 
10. GUARNIÇÕES MISTAS 
Será permitida a inscrição de barcos mistos com atletas de clubes e/ou federações diferentes. 
Guarnições mistas não contarão para a pontuação do campeonato. 
 
11. DECLARAÇÃO MÉDICA 
Todos os atletas que irão participar do Campeonato Brasileiro Interclubes Jovens Talentos do 
Remo deverão apresentar uma Declaração Médica de Aptidão ao Remo. Este documento deve 
ser preenchido e assinado pelo médico do clube ou médico do atleta, atestando que está apto 
para competição. O documento está disponível no link abaixo: 

•  www.remobrasil.com/selecao-brasileira/areamedica/documentos   

OBSERVAÇÃO: os atletas que enviaram a Declaração Médica para competições nacionais na 
temporada 2017 não precisarão enviar novamente, pois a declaração é válida para todo o ano. 
Nestes casos, indicar na inscrição que o documento já foi enviado e o nome dos respectivos 
atletas. A documentação deverá ser enviada ou entregue até o congresso técnico. Atletas sem 
atestado médico não poderão participar da competição. 
 
12. REALIZAÇÃO DE PROVAS 
Somente serão realizadas as provas em que houver no mínimo 02 barcos inscritos, podendo 
ser de um único clube. Neste caso, os dois barcos deverão participar da prova.  

Em caso de desistência de algum barco após a confirmação no Congresso Técnico, a prova 
será realizada conforme previsto, para que a guarnição que foi confirmada não seja 
prejudicada pela desistência de outros competidores, quando houver mais clubes 
participantes. 

Havendo mais do que seis barcos inscritos na mesma prova, serão realizadas Eliminatórias e 
Repescagens na sexta-feira, independente da final ocorrer no sábado ou no domingo, de 
acordo com o Código Brasileiro de Remo. 
 
13. EMPRÉSTIMO DE BARCOS 
A Confederação Brasileira de Remo disponibilizará barcos somente para os clubes visitantes. 
Os clubes interessados em solicitar, por empréstimo, os barcos da CBR, terão até o dia 25 de 
outubro de 2017, para enviar solicitação para o e-mail: inscricoes@remobrasil.com. 



 

No próprio formulário de inscrição de barcos, o clube deverá informar a solicitação de 
empréstimo (sim ou não) sendo esse empréstimo prioritário, não podendo repetir a mesma 
solicitação na prova. 

OBSERVAÇÃO: a quantidade de barcos disponíveis para empréstimo é limitada, portanto os 
barcos poderão ser disponibilizados para mais de um atleta ou guarnição no mesmo dia. As 
regras de empréstimos de barcos serão divulgadas em boletim complementar a este evento. 
 
14. ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE 
A CBR não fornecerá alimentação, hospedagem e transporte de atletas ou membros das 
equipes, portanto os clubes são os responsáveis por organização e despesas de alimentação, 
hospedagem e transporte durante o período de treinamento prévio e da competição, inclusive 
traslado aeroporto hotel.  

O restaurante da Sede Ilha do Pavão servirá café da manhã, almoço e jantar. Os valores serão 
divulgados em boletim complementar para este evento. O pagamento deverá ser realizado 
diretamente ao restaurante. 
 
15. HOSPEDAGEM 
O Grêmio Náutico União disponibilizará alojamento na Sede Ilha do Pavão por valor reduzido, 
em quartos coletivos, no limite de 70 camas, para as equipes participantes (filiados ao CBC 
devem observar o item 17). O valor individual de pernoite é R$ 15 e deverá ser pago até o dia 
30 de outubro para confirmação da reserva. Poderão utilizar o alojamento apenas atletas e 
treinadores participantes do evento, obedecendo as normas de disciplina e comportamento 
do local. A reserva será realizada dentro do limite do local, por ordem de solicitação e 
confirmação de pagamento, através do e-mail remo@gnu.com.br.  

Para hospedagem na rede hoteleira, sugere-se os hotéis abaixo, pela proximidade com o 
acesso ao clube, sem necessidade de veículo.  

SUGESTÕES DE HOSPEDAGEM 

Reservas e pagamentos diretamente com os estabelecimentos, sem a participação da CBR 

City Hotel 
Rua José Montaury, 20, Centro. Telefone: (51) 3212-5488 
10 minutos caminhando até o acesso ao clube.  

Hotel Ibis Budget 
Av. Júlio de Castilhos, 516, Centro. Telefone: (51) 3515-6444 
15 minutos caminhando até o acesso ao clube.  

Lido Hotel 
R. Gen. Andrade Neves, 150, Centro. Telefone: (51) 3228-9111 
15 minutos caminhando até o acesso ao clube.  

 



 

17. FACILIDADES AOS CLUBES FILIADOS AO COMITÊ BRASILEIRO DE CLUBES - CBC 
O evento contempla os atletas regularmente inscritos pelos clubes filiados ou vinculados ao 
CBC com custeio de passagens – ida e retorno – da cidade de origem ao local de competição, 
e hospedagem em hotel durante o período (3 dias de aclimatação + 3 dias de provas). A 
alimentação de atletas e integrantes de equipes é de responsabilidade dos participantes. 

ATENÇÃO: Os benefícios aos competidores são exclusivos regularmente inscritos por clubes 
filiados ou vinculados ao CBC e que efetivamente participem nas provas do programa do 
Campeonato Brasileiro Interclubes Jovens Talentos do Remo. O benefício de custeio de 
passagens e hospedagem é extensível aos treinadores e suporte médico da equipe, 
regularmente inscritos no SIR, conforme quadro abaixo: 

QUANTIDADE DE ATLETAS 
JÚNIOR E SUB23 

TREINADORES SUPORTE MÉDICO 

1 – 5 Atletas 1 treinador 1 colaborador 

6 – 10 Atletas 1 treinador 
1 auxiliar 1 colaborador 

11 ou mais 2 treinadores 
1 auxiliar 1 colaborador 

 
Informações complementares serão disponibilizadas em boletim específico aos clubes filiados 
ao CBC. Clubes interessados em realizar a filiação, deverão entrar em contato com o Comitê 
para informações. 
 
18. OBRIGAÇÕES DOS PARTICIPANTES 

18.1 UNIFORMES 
A) O uso de uniforme específico para remo, completo e padronizado, é obrigatório a 
todos os participantes, conforme código brasileiro de remo; 

B) 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; 

18.2 SEGURO DOS ATLETAS 
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.  

18.3 CONDUTA ESPORTIVA 
Durante todo o evento, em treinamento e em competição, os participantes devem 
demonstrar conduta esportiva exemplar, com ética e em competição limpa. Os 
competidores estarão sujeitos a controle antidopagem. 

 
19. PREMIAÇÃO 
O campeonato terá premiação individual e geral, conforme abaixo. A premiação será oferecida 
pelo Comitê Brasileiro de Clubes (CBC). 

19.1 PREMIAÇÃO INDIVIDUAL 
Os atletas classificados nas três primeiras posições de cada “Final A” receberão 
medalhas de cor Ouro, Prata e Bronze, respectivamente. 

19.2 PREMIAÇÃO POR PROVA 
A guarnição vencedora de cada prova receberá um troféu pela conquista, de posse 
definitiva. 

19.3 PREMIAÇÃO GERAL 
Ao final de cada etapa da competição serão definidos os clubes Campeão e Vice-
Campeão por quantidade de vitórias nas “Finais A” do programa. Em caso de empate, 
o desempate será por segunda colocação e a seguir terceira colocação. Serão 
premiados com troféu os dois primeiros clubes, o vencedor receberá troféu de 
Campeão Brasileiro, e o segundo colocado o de Vice-Campeão Brasileiro, de posse 
definitiva.  

 
 


