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Campeonato Brasileiro de Barcos Longos 
Temporada 2017 – Relatório do Evento 
 

 
DATA: 18/10 a 22/10 
LOCAL: Lagoa Rodrigo de Freitas, Rio de Janeiro/RJ 
PARTICIPANTES: 259 atletas inscritos 
PROVAS: 23 provas nas categorias Júnior, Sub 23 e Sênior 
 
A Confederação Brasileira de Remo realizou no mês de outubro o Campeonato Brasi-
leiro de Barcos Longos 2017. O evento foi organizado em parceria com o Clube de Re-
gatas Vasco da Gama, a Federação de Remo do Rio de Janeiro (FRERJ) e o Comitê Bra-
sileiro de Clubes (CBC). Estavam inscritos 259 remadores de 27 clubes, sendo 167 
homens e 92 mulheres. O troféu de campeão ficou com o Botafogo de Futebol e Re-
gatas (RJ), que conquistou 16 vitórias nas 23 provas disputadas. Em segundo lugar, 
ficou o Clube de Regatas do Flamengo (RJ) com 5 vitórias. Em terceiro, o Grêmio Náu-
tico União (RS) com 1 vitória. Além das provas do campeonato, os participantes pude-
ram assistir palestras promovidas pelo Centro de Treinamento de Remo do RJ. Entre 
os temas abordados estavam dopagem, estresse e odontologia esportiva. 
 O evento teve cobertura fotográfica durante todo o período das provas finais, 
com atualizações nas redes sociais em tempo real. Foram produzidas camisetas per-
sonalizadas, backdrop, medalhas e troféus. As medalhas e os troféus foram custeados 
pelo CBC e o painel backdrop ficou a cargo da FRERJ. A CBR forneceu empréstimo de 
barcos para os clubes de outros estados e ficou responsável pelo transporte dos bar-
cos até o local do evento. A segurança do evento ficou a cargo do serviço médico de 
ambulância com UTI. Foram contratados para trabalhar no campeonato 13 profissio-
nais entre árbitros, lancheiros e auxiliares técnicos, além de funcionários da CBR e 
voluntários da FRERJ e do clube Vasco da Gama. 
 
 

 
 
 



 

DIVULGAÇÃO DO EVENTO 
 
• Boletins Informativos 
http://www.remobrasil.com/boletins/boletins-informativos/1279-boletim-
informativo-06-2017-brasileiro-de-barcos-longos 
 
• Resultados Oficiais 
http://www.remobrasil.com/boletins/resultados-oficiais/1293-campeonato-
brasileiro-de-barcos-longos 
 
• Galeria de Imagens: 
http://www.remobrasil.com/remo/galeria-de-imagens/category/44-brasileiro-de-
barcos-longos-2017-rio-de-janeiro-01 

http://www.remobrasil.com/remo/galeria-de-imagens/category/45-brasileiro-de-
barcos-longos-2017-rio-de-janeiro-02 

http://www.remobrasil.com/remo/galeria-de-imagens/category/46-brasileiro-de-
barcos-longos-2017-rio-de-janeiro-03 
 
• Notícia 01: 
http://www.remobrasil.com/noticias/remo-nacional/1281-inscricoes-abertas-para-
o-brasileiro-de-barcos-longos-ate-18-09 
 
• Notícia 02: 
http://www.remobrasil.com/noticias/remo-nacional/1287-brasileiro-de-barcos-
longos-recebe-276-inscricoes-de-27-clubes 
 
• Notícia 03: 
http://www.remobrasil.com/noticias/remo-nacional/1308-rio-recebe-mais-de-250-
remadores-para-o-brasileiro-de-barcos-longos 
 
• Notícia 04: 
http://www.remobrasil.com/noticias/remo-nacional/1312-botafogo-e-campeao-do-
brasileiro-de-barcos-longos-2017 
 



 

IMAGENS DO EVENTO 
 

 
Barcos estacionados antes das provas na Lagoa Rodrigo de Freitas. 
 

 
Atleta do Esporte Clube Pinheiros utiliza barco emprestado pela CBR. 



 

 
Atletas em treinamento com pás emprestadas pela CBR. 
 

 
Lanchas com árbitros acompanham todas as provas do campeonato. 
 
 



 

 
Atleta da categoria Peso Leve durante pesagem antes das provas. 
 

 
Árbitro levando numeração para ser colocada no barco antes da prova. 
 
 



 

 
Árbitro reunidos na cabine de controle (identificados pela camiseta azul-claro). 
 

 
Imagem das medalhas entregues aos vencedores de cada prova. 
 
 



 

 
Troféu transitório e troféus do evento produzidos pela CBC. 
 

 
Voluntários trabalham no evento com a camiseta personalizada. 
 
 



 

 
Presidente da CBR, Edson Altino Pereira Júnior (centro), entrega medalha para os 
vencedores ao lado do presidente da FRERJ, Paulo Carvalho (direita). 
 

 
Atletas da equipe feminina do Botafogo comemoram em frente ao backdrop. 


