Confederação Brasileira de Remo
01/11/2017

Boletim Informativo – 10/2017 – Nº 01
Copa Norte Nordeste de Remo 2017

1 – DATA E LOCAL
A competição será realizada em dois dias: a primeira etapa no sábado, dia 09/12, das 9h às
12h, e a segunda etapa, no domingo, dia 10/12, das 9h às 12h. Havendo necessidade de
Eliminatórias, as mesmas serão realizadas no dia 08/12, a partir das 9h. O Congresso Técnico
será realizado no dia 07/12, às 17h, em local a ser confirmado.
A competição acontecerá em Salvador (BA), na raia de remo localizada na Enseada do Porto
dos Tainheiros, situada na Avenida Porto dos Mastros, Ribeira.
2 – DO DIREITO DE PARTICIPAÇÃO
Poderão participar todos os clubes de remo constituídos e localizados nos estados:
 Amazonas
 Bahia
 Brasília
 Espirito Santo
 Pará
 Paraíba
 Pernambuco
 Rio Grande do Norte
 Sergipe
Os remadores só poderão participar representando seu clube.
Inscrições de atletas avulsos não serão aceitas.
O campeonato permitirá constituição de guarnição mista, formada por atletas de clubes
diferentes. Para efeito de pontuação geral, a contagem vai para o saldo do clube que realizou
a inscrição (apenas um dos clubes deve registrar a inscrição no formulário).
A participação do remador deverá seguir as condições abaixo:
• Cada entidade competidora é o único responsável pela sua condição física e de
saúde, devendo assinar e encaminhar obrigatoriamente a Declaração Médica que será

disponibilizada no site da CBR, com vistas a eventual atendimento de emergência, que
estará disponível no evento. Regra do Código Brasileiro de Remo: cada entidade
competidora é responsável por garantir que a saúde e o preparo físico de seus atletas
estejam de acordo com o nível de exigência da competição.
• A guarnição será responsável por estar na zona de partida com 5 minutos de
antecedência, conforme é consignado no regulamento da CBR.
• Poderão participar da Copa Norte e Nordeste todos os clubes e atletas que estejam
na plenitude de seus direitos perante as federações às quais estejam filiados, com
suas situações financeiras em dia e à legislação vigente.
3 – DAS PROVAS
As provas serão realizadas de acordo com o regulamento, no que diz respeito ao desenvolvimento da regata. As provas serão disputadas na distância de 2.000 metros.
Serão disputadas as provas:
SÁBADO – 09/12

DOMINGO – 10/12

01

09:00

2X F SUB23

01

09:00

2X M JR

02

09:15

4- M JR

02

09:15

4X M SÊNIOR

03

09:30

1X F PR3 LTA

03

09:30

1X M PR1 (AS)

04

09:45

2- M SÊNIOR

04

09:45

2X F SÊNIOR

05

10:00

1X F PL

05

10:00

1X F JR B

06

10:15

4- M SUB 23

06

10:15

4X M JR

07

10:30

2- M SÊNIOR PL

07

10:30

2X M SÊNIOR PL

08

10:45

1X F SUB 23

08

10:45

2X F JR B

09

11:00

8+ M JR

09

11:00

1X M JR B

10

11:15

4- M SÊNIOR

10

11:15

8+ M SÊNIOR

Somente serão confirmadas as provas com, no mínimo, duas inscrições de clubes diferentes.
Os horários das provas poderão ser ajustados. Os clubes devem ter atenção para dobras de
atletas evitando inscrições dos mesmos em provas muito próximas.
Não há impedimento dos remadores Peso Leve participarem das demais categorias, respeitando as idades das categorias.

4 – DAS INSCRIÇÕES
Será cobrado o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) por inscrição de atleta em cada prova que
disputar.
Será cobrada multa de R$ 200,00 (duzentos) por barco que não confirmar no congresso ou
não comparecer na prova sem apresentação de justificativa previa formalizada e protocolada
por inscrito junto comissão organizadora.
Pagamento através de depósito na conta da Confederação Brasileira de Remo:
CNPJ 30.276.570/0001-70:
Caixa Econômica Federal
Agência: 4044
Operação: 003
Conta corrente: 372-2
As inscrições de barcos e atletas deverão ser realizadas nos formulários em anexo a este
boletim e encaminhadas para o e-mail inscricoes@remobrasil.com até o dia 15 de novembro
de 2017, às 18h.
Somente serão consideradas válidas as inscrições que forem acompanhadas de:
• Formulário de inscrição totalmente preenchido (incluindo os dados do responsável
pelas inscrições e o SIR dos atletas inscritos).
• Declaração Médica dos atletas inscritos com carimbo e assinatura do médico.
O documento está disponível em:
http://www.remobrasil.com/selecao-brasileira/area-medica/documentos
• Comprovante de pagamento das inscrições.
OBSERVAÇÃO: os atletas que enviaram a Declaração Médica no Campeonato Brasileiro de
Barcos Curtos ou Longos 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.
Para efeito de classificação, em cada categoria será considerada a idade a ser atingida pelo
competidor durante o transcurso do ano de 2017.
As categorias de idade também são aplicadas aos timoneiros.
O sexo do timoneiro é livre, portanto um homem pode timonear um barco feminino e vice-versa.
Serão incluídas provas de para-remo.

5 – EMPRÉSTIMO DE BARCOS
A CBR disponibilizará um número limitado de barcos para a realização do campeonato. Os
clubes interessados deverão enviar a solicitação de barcos junto da inscrição dos atletas até o
dia 15/11, utilizando o formulário em anexo a este boletim.
6 – HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DE EQUIPES
A Federação de Remo da Bahia está buscando hospedagem nos alojamentos dos clubes locais
para os dias de competição, em caso de necessidade entre em contato com o representante
através do e-mail fcrbahia@gmail.com ou telefone (71) 3322-6332.
OBSERVAÇÃO: A Confederação Brasileiro de Remo, como também a Federação de Remo da
Bahia, não se responsabilizarão pela hospedagem, transporte, alimentação ou qualquer outra
despesa das equipes participantes.
7 - PONTUAÇÃO PARA O CAMPEONATO
A pontuação será pelo número de vitórias e no caso de empate pelo maior número de
melhores colocações.

