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CAMPEONATO BRASILEIRO DE REMO MASTER 2018 

BOLETIM INFORMATIVO No. 03 

1. DO DIREITO DE PARTICIPAÇÃO

 Para fins de pontuação para o campeonato, serão considerados apenas os clubes de remo
constituídos em território brasileiro. Poderão participar clubes internacionais como
convidados, sendo premiados com medalhas, caso cheguem entre os três primeiros
colocados, mas não receberão pontos a fim de classificação de campeonato. A pontuação,
neste caso, desconsiderará o(s) clube(s) estrangeiro(s) e seguirá a ordem de classificação
dos clubes nacionais.

 Cada remador é o único responsável por sua aptidão e saúde, devendo necessariamente
preencher o formulário “Termo de Isenção de Responsabilidade” que será disponibilizado
no sítio www.remomaster2018.com.br

2. DAS INSCRIÇÕES

 As inscrições terão valor fixo de R$ 90,00 (com direito a uma bancada) e R$ 50,00 por
bancada adicional.

 O período de inscrição será do dia 09/05/2018 à 19/05/2018, exclusivamente através do
site do evento.

 As inscrições serão realizadas de forma online através do site
www.remomaster2018.com.br, onde será disponibilizado o link para inscrição.

 O pagamento será realizado por cada clube com o valor integral das inscrições dos seus
atletas mediante transferência ou depósito bancário na conta da Federação de Remo de
Brasília, dentro do prazo de pagamento, com envio de comprovante para o e-mail da
organização master2018@remofd.com.br.

3. BARCOS
 A Confederação Brasileira de Remo (CBR) disponibilizará barcos mediante aluguel

de bancada para a realização do Campeonato, a quantidade de barcos a ser
disponibilizado dependerá da demanda de locação.

 O valor da bancada, definido pela CBR é de R$100,00. Os recursos arrecadados com a
locação auxiliarão no custeio das despesas com o transporte dos barcos.

 O pedido para locação de barcos deve ser feito através do e-mail barcos@remodf.com.br, 
com Eduardo Portela. Os pedidos de locação devem ser feitos até o dia 15/05 e a 
efetivação do pagamento até o dia 19/05.
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 Os Clubes de Brasília também possuem barcos que poderão ser colocados à disposição 
para aluguel. Será divulgado posteriormente o contato de clubes e particulares que 
disponibilizarão barcos para aluguel. 

 
 
 

4. HOSPEDAGEM 
 

 A rede hoteleira de Brasília é localizada no Plano Piloto, a uma distância máxima de 6 
(seis) quilômetros do Lago Paranoá. 

 
 O Clube Sede do evento oferecerá o alojamento do próprio clube para facilitar a 

hospedagem durante o evento. São cerca de 400 leitos disponíveis em formato de beliche 
com quartos separados masculino e feminino. O valor divulgado é de R$ 50,00 por noite. O 
contato do responsável será divulgado em boletim futuro. 

 
 No sítio oficial do evento será possível conferir diversas opções de localidades para 

hospedagem e turismo. 
 
 
 

5. ALIMENTAÇÃO 
 No local da competição haverá restaurantes e lanchonetes oferecendo alimentação a ser 

custeada por cada atleta. 
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