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Campeonato Brasileiro de Barcos Curtos 
Temporada 2017 – Relatório do Evento 
 

 
DATA: 16/03 a 19/03 
LOCAL: Raia da USP, São Paulo/SP 
PARTICIPANTES: 154 atletas inscritos 
PROVAS: 21 provas nas categorias Júnior, Sub 23 e Sênior 
 
A Confederação Brasileira de Remo realizou em março o Campeonato Brasileiro de 
Barcos Curtos 2017. Foram 37 remadoras e 117 remadores inscritos nas 21 provas 
disputadas em duas fases: na Fase 1, as disputas foram realizadas por barco, sem 
distinção de categoria; na Fase 2, os seis barcos melhor qualificados na Fase 1 
disputaram provas por categorias. Este campeonato é o principal evento do processo 
seletivo para entrada de atletas na Seleção Brasileira de Remo. O grande campeão foi 
o Botafogo de Futebol e Regatas (RJ), que somou 244 pontos no total. Em segundo 
lugar ficou o Grêmio Náutico união (RS), com 175 pontos e em terceiro o Esporte 
Clube do Flamengo (RJ) com 127 pontos. 
 A CBR forneceu e transportou barcos para empréstimo aos clubes inscritos de 
fora do estado de São Paulo. Os clubes vencedores receberam troféus de campeão e 
vice-campeão, e os atletas receberam medalhas individuais para cada prova (ouro, 
prata e bronze para os três primeiros colocados). Foi produzido um backdrop 
personalizado para a cerimônia de premiação. Trabalharam na realização do evento 15 
pessoas contratadas entre árbitros, lancheiros e colaboradores, além dos funcionários 
da CBR e voluntários dos clubes de remo da Raia da USP. A segurança médica do 
evento foi prestada pelo serviço de ambulância com UTI. 
 
 
 
 
 
 



 

DIVULGAÇÃO DO EVENTO 
 
• Boletins Informativos: 
http://www.remobrasil.com/boletins/boletins-informativos/1187-boletim-
informativo-01-2017-brasileiro-de-barcos-curtos 
 
• Resultados Oficiais: 
http://www.remobrasil.com/boletins/resultados-oficiais/1203-campeonato-
brasileiro-de-barcos-curtos-2017 
 
• Galeria de Imagens: 
http://www.remobrasil.com/remo/galeria-de-imagens/category/38-brasileiro-de-
barcos-curtos-2017-sao-paulo 
 
• Notícia 01: 
http://www.remobrasil.com/noticias/remo-nacional/1189-brasileiro-de-barcos-
curtos-acontece-em-marco-na-usp 
 
• Notícia 02: 
http://www.remobrasil.com/noticias/remo-nacional/1200-cbr-confirma-154-
atletas-no-brasileiro-de-barcos-curtos-na-usp 
 
• Notícia 03: 
http://www.remobrasil.com/noticias/remo-nacional/1206-botafogo-leva-o-trofeu-
de-campeao-no-brasileiro-de-barcos-curtos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

IMAGENS DO EVENTO 
 

 
Material de premiação e voluntários com a camiseta do evento. 
 

 
Equipe de árbitros, lancheiros e voluntários em frente ao backdrop. 



 

 
Equipe do Botafogo de Futebol e Regatas (RJ) recebendo o troféu de campeão. 
 

 
Árbitro confere o posicionamento dos barcos na largada. 



 

 
Árbitro na lancha acompanha os barcos durante a prova. 
 

 
Árbitros fazem o controle de largada dos barcos. 



 

 
Barcos da CBR disponibilizados para empréstimo aos participantes. 
 

 
Carreta de transporte dos barcos da CBR. 
 


