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Campeonato Jovens Talentos do Remo 
Temporada 2017 – Relatório do Evento 
 

 
DATA: 22/11 a 26/11 
LOCAL: Raia da Ilha do Pavão, Porto Alegre/RS 
PARTICIPANTES: 188 atletas inscritos 
PROVAS: 16 provas nas categorias Juvenil, Júnior A e Júnior B 
 
A Confederação Brasileira de Remo, em parceria com o Grêmio Náutico União (GNU) e 
o Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), realizou no mês de novembro o Campeonato Jo-
vens Talentos do Remo 2017, em Porto Alegre. O evento contou com 16 provas nas 
categorias Juvenil (remadores de 13 e 14 anos), Júnior B (15 e 16 anos) e Júnior A (17 e 
18 anos). O objetivo deste evento é desenvolver a base de atletas do remo em nível 
nacional, incentivando maior participação de jovens remadores e técnicos, além de 
contribuir para o espírito de equipe e integração entre os clubes. Participaram no total 
188 atletas de 21 clubes nacionais, representando nove estados. O Grêmio Náutico 
União (RS) foi o clube vencedor com seis medalhas de ouro, seguido pelo Botafogo (RJ) 
com cinco ouros e pelo Clube Guaíba-Porto Alegre (RS) com duas vitórias. 
 A CBR forneceu empréstimo e transporte de barcos para os clubes visitantes. 
Trabalharam no evento 10 árbitros contratados pela CBR, além da equipe de colabo-
radores da CBR e do GNU. A segurança médica do evento ficou por conta do serviço de 
ambulância com UTI contratado pela CBR. Foram produzidos crachás e camisetas para 
a organização do evento e um backdrop para o palco da premiação, os custos destes 
itens ficou a cargo do GNU. Foram entregues medalhas de ouro, prata e bronze para 
os vencedores individuais de cada prova e troféus para os três clubes melhor coloca-
dos no ranking geral do campeonato. As medalhas foram criadas pela CBR e produzi-
das pelo CBC, juntamente com os troféus. 
 
 
 
 
 



 

DIVULGAÇÃO DO EVENTO 
 
• Boletins Informativos: 
http://www.remobrasil.com/boletins/boletins-informativos/1284-boletim-
informativo-07-2017-jovens-talentos-do-remo 
 
• Resultados Oficiais: 
http://www.remobrasil.com/boletins/resultados-oficiais/1327-jovens-talentos-do-
remo-2017 
 
• Galeria de Imagens: 
http://www.remobrasil.com/remo/galeria-de-imagens/category/47-jovens-
talentos-2017-porto-alegre 
 
• Notícia 01: 
http://www.remobrasil.com/noticias/remo-nacional/1289-inscricoes-abertas-para-
o-brasileiro-jovens-talentos-do-remo 
 
• Notícia 02: 
http://www.remobrasil.com/noticias/remo-nacional/1315-mais-de-180-
remadores-inscritos-no-campeonato-jovens-talentos 
 
• Notícia 03: 
http://www.remobrasil.com/noticias/remo-nacional/1328-campeonato-jovens-
talentos-do-remo-inicia-hoje-em-porto-alegre 
 
• Notícia 04: 
http://www.remobrasil.com/noticias/remo-nacional/1334-gremio-nautico-uniao-
vence-primeira-edicao-do-jovens-talentos 
 
 
 
 
 
 



 

IMAGENS DO EVENTO 
 

 
Prova de Single Skiff Feminino na Raia da Ilha do Pavão, em Porto Alegre. 
 

 
Atletas competindo com barcos e pás disponibilizados pela CBR. 



 

 
Árbitro acompanhando prova de Single Skiff Feminino na lancha. 
 

 
Árbitro em deslocamento (identificado pela camiseta azul-claro). 



 

 
Medalhas criadas pela CBR para o evento, com o logo do campeonato. 
 

 
Troféus fornecidos pelo CBC. 



 

Representantes do GNU recebem o troféu de campeão do evento. 
 

 
Atletas em aquecimento próximo ao estacionamento dos barcos. 


