Confederação Brasileira de Remo
13/10/2017

Boletim Informativo – 08/2017 – Nº01
Campeonato Brasileiro de Para-Remo 2017

A CBR comunica através deste Boletim Informativo a realização do Campeonato Brasileiro de
Para-Remo 2017, na cidade de São Paulo, no período de 01 a 03 de dezembro.
1. LOCAL: São Paulo, Raia da USP
2. DATA: 01 a 03 de dezembro de 2017
3. PROGRAMAÇÃO
Dia 30/11/2017 – Quinta-Feira – Classificação Funcional
Dia 01/12/2017 – Sexta-Feira – Congresso Técnico e Eliminatórias
Dia 02/12/2017 – Sábado – Finais
Dia 03/12/2017 – Domingo – Finais
4. PROVAS
SÁBADO 02/12

DOMINGO 03/12

PR1 M1X – Final B

PR3 M1X

PR2 F1X

PR2 M1X

PR3 M2-

PR1 M1X – Final A

PR3 F1X

PR3 Mix2x

5. CONGRESSO TÉCNICO
Acontecerá no dia 01 de dezembro, às 15h, em local a ser anunciado, próximo ao local da
competição
6. INSCRIÇÕES
A CBR receberá a inscrição de barcos, o formulário com a inscrição nominal, as solicitações de
barcos e os demais pedidos de informações através do e-mail inscricoes@remobrasil.com,
impreterivelmente no prazo abaixo:
• Data limite para Inscrição e pagamento: até o dia 03 de novembro.
• O valor da inscrição será de R$ 100,00 por bancada. No caso do atleta que dobrar ou
triplicar, terá que arcar com o custo referente ao número de provas que disputará.

• Será cobrado o valor de R$ 200,00 por barco que não se apresentar, salvo quando
apresentação de atestado médico.
O valor deverá ser depositado na conta corrente da CBR:
Caixa Econômica Federal,
Agência 4044
Conta Corrente 372-2
Operação 003
CNPJ 30.276.570/0001-70
7. CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL
Todo atleta que não participou do painel de classificação funcional no remo deverá enviar
laudo médico e exames adicionais para avaliação funcional que será realizada no dia 30/11
em local a definir, nas proximidades da raia. Os exames devem ser enviados para o e-mail
medico@remobrasil.com, até a data final do período de inscrição para o evento.
8. DO DIREITO DE PARTICIPAÇÃO
A inscrição deverá ser realizada pelo clube. Não será permitida a inscrição de atletas avulsos.
Cada clube poderá inscrever, no máximo, 02 guarnições por prova (A e B). Somente poderão
ser inscritos atletas cadastrados no Sistema Integrado de Remo (SIR) até o dia 02 de
novembro de 2017. Os atletas estrangeiros somente podem participar do campeonato de
acordo com a Regra 9 das Regras de Remo da CBR (disponível em www.remobrasil.com/
institucional/regras-de-remo).
9. GUARNIÇÕES MISTAS
Será permitida a inscrição de barcos com atletas de clubes e/ou federações diferentes. Os
pontos contarão para o clube que fez a inscrição, ou para o clube que tem o maior número de
atletas na guarnição.
10. DECLARAÇÃO MÉDICA
Todos os atletas que irão participar do Campeonato Brasileiro Paralímpico 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 ele está apto para remar. O
documento está disponível no link abaixo e deve ser entregue até o Congresso Técnico.
• www.remobrasil.com/selecao-brasileira/area-medica/documentos
OBSERVAÇÃO: Os atletas que enviaram a Declaração Médica em campeonatos anteriores não
precisam enviar novamente, pois a declaração é válida para toda a temporada. 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
não poderão participar da competição.
11. REALIZAÇÃO DE PROVAS
Somente serão realizadas as provas em que houver no mínimo 03 barcos inscritos de 02
clubes diferentes. 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. Havendo maior número de
barcos inscritos do que o de raias existentes, serão realizadas eliminatórias e repescagem nos
dias que precederem as provas finais de acordo com o Código Brasileiro de Remo.
12. EMPRÉSTIMO DE BARCOS
A Confederação Brasileira de Remo disponibilizará os barcos. Os clubes interessados em
solicitar, por empréstimo, os barcos da CBR, terão até o dia 02 de novembro de 2017, às 18h
para enviar solicitação para o e-mail inscricoes@remobrasil.com. No formulário de inscrição
de barcos o clube deverá informar a solicitação de empréstimo 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.
13. ALOJAMENTO E TRANSPORTE
A CBR não fornecerá alimentação, hospedagem e transporte de atletas ou membros das
equipes, portanto os clubes são os responsáveis pela organização e despesas de alimentação,
hospedagem e transporte durante o período de treinamento prévio e da competição. A
CEPEUSP tem alojamentos dentro da cidade universitária a custo reduzido (reservas devem
ser feitas diretamente com a CEPEUSP).
14. OBRIGAÇÕES DOS PARTICIPANTES
14.1 UNIFORMES
O uso de uniforme específico para remo, completo e padronizado, é obrigatório a
todos os participantes, conforme código brasileiro de remo.
14.2 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.
14.3 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.
15. PREMIAÇÃO
O campeonato terá premiação individual e geral, conforme abaixo:
15.1 PREMIAÇÃO INDIVIDUAL
Os atletas classificados nas três primeiras posições de cada Final A receberão
medalhas de cor ouro, prata e bronze, respectivamente.
15.2 PREMIAÇÃO GERAL
Ao final da competição será definido o clube Campeão e o 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 o troféu de Campeão Brasileiro e o
segundo colocado o de Vice-Campeão Brasileiro, de posse definitiva.

