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Descrição: 

No dia 9 de junho de 2018, a Raia Olímpica da USP receberá um evento 
inédito. Com um formato inovador e surpreendente para seus participantes e 
público em geral, a Night Row promete boas disputas e muito entretenimento. As 
provas foram planejadas para atender todos os públicos e categorias do remo, 
desde o iniciante até o remadores de alto rendimento.  
Teremos disponível a orientação técnica para vivência em ergômetros de remo 
para aqueles que quiserem experimentar um pouco do esporte. O evento 
contará também com Foodtruck, Espaço Kids e música, proporcionando à todos 
uma noite de muito esporte e diversão.  

Cronograma: 
18:00 – Abertura da raia 

18:40 – Início das provas 

20:00 – Última prova (8+ aberto) 

21:00 – Término do evento

Programa de Provas: 

Horário Barco Categoria Genero Distância
18:40 Canoe Universitário Feminino 500
18:45 4X Aberto Feminino 500
18:50 2X Iniciante	Adulto Masculino 500
18:55 1X Junior	B Masculino 500
19:00 4- Master Masculino 500
19:05 2X Senior Masculino 500
19:10 2X Iniciante	sub-16 Feminino 500
19:15 1X Junior	A Feminino 500
19:20 4X Junior Masculino 500
19:30 250
19:35 Canoe Iniciante	sub-16 Masculino 500
19:40 2X	 Master	Feminino Feminino 500
19:45 1X Senior Feminino 500
19:50 2X Master	 Masculino 500
19:55 4X Universitário Masculino 500
20:00 8+ Aberto Masculino 500

Apresentação	Remo	Meu	Rumo



Introduction to Conversational French

Inscrições 

• Prazo de Inscrições: 01/06/2018
• Custo da inscrição (por atleta, independente da quantidade de provas que

disputará)
o até 18/05/2018: R$ 50,00
o até 25/05/2018: R$ 60,00
o até 01/06/2018: R$ 80,00

• Kit de participação:
o Uma camiseta e uma medalha de participação.

• Premiação:
o Uma medalha para cada vencedor (além da medalha de participação).

Dados bancários para pagamento: 

Clube de Regatas Bandeirante 
Cnpj: 50.651.322/0001-79 
Banco Bradesco 
Agencia: 1991 
Conta corrente: 19100-0 

• As inscrições devem ser preenchidas em planilha modelo (anexo) e os
comprovantes de pagamento deverão ser enviados para o e-mail
nightrow2018@gmail.com.

Informações adicionais:

• Dobra
A dobra é livre. Porém, as provas seguirão rigorosamente os horários
programados, portanto deve-se levar em consideração o tempo de intervalo para
participação de duas ou mais provas.

• Masteres
As provas masteres não terão divisão de categorias. Entretanto, em caso de
haver 7 ou mais inscritos serão formadas baterias respeitando a divisão de
idades, sendo premiados os vencedores de cada uma delas.

• Quantidade de inscritos por provas
As provas só serão realizadas se houver 3 ou mais inscritos. Não haverão
eliminatórias e finais no caso de 7 ou mais inscritos. Nesse caso, as provas
serão divididas em mais de uma bateria, sendo premiados os vencedores de
cada uma delas.


