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13/08/2018

Campeonato Mundial de Remo Júnior
Temporada 2018 – Relatório do Evento

DATA: 08/08 a 12/08
LOCAL: Racice, República Tcheca
PARTICIPANTES: 01 atleta inscrito
PROVAS: 01 prova na categoria Júnior
A Seleção Brasileira de Remo enviou apenas um representante para participar do
Campeonato Mundial de Remo Júnior 2018: Marco Misasi. O remador paulista ficou
com a 2ª posição na Final C do Single Skiff Masculino (JM1x), no 14º lugar geral da categoria. Esta foi a primeira participação do atleta em um campeonato mundial. O
Mundial Júnior deste ano aconteceu na cidade de Racice, na República Tcheca.
Marco iniciou sua participação no evento com a 2ª colocação em sua bateria
Eliminatória. O brasileiro manteve-se em terceiro lugar até os 1500 metros, depois
aumentou a voga e finalizou apenas 0.35 segundo atrás do primeiro colocado. Nas
Quartas de Final, encerrou na 4ª colocação de sua bateria e classificou-se para a Semifinal C/D. Na Semifinal, Marco garantiu a primeira colocação e classificou-se para
disputar a Final C. A briga pelo primeiro lugar na Final aconteceu nos últimos 500 metros, mas o barco canadense conseguiu cruzar a linha de chegada 1.38 segundo antes
do remador brasileiro. Marco encerrou com o 14º lugar geral da categoria. A disputa
do Single Skiff Masculino contou com a participação de 38 países inscritos.
O atleta esteve em Racice acompanhado da treinadora Vanessa Varga, do Esporte Clube Pinheiros (SP). As despesas de passagens aéreas, hospedagem, alimentação, aluguel de barcos e seguro foram pagas pela CBR através de recursos da Lei Agnelo/Piva de apoio ao esporte. O barco utilizado nas provas é da fabricante italiana
Filippi. A prestação de contas do evento está disponível no menu Transparência.

TABELA DE RESULTADOS
ATLETAS
Marco Misasi

PROVA

RESULTADO

TEMPO

RANK

JM1x

2º Lugar Final C

07:09.61

14

DIVULGAÇÃO DO EVENTO
• Resultados Oficiais:
http://www.worldrowing.com/events/2018-world-rowing-junior-championships/
• Notícia 01:
http://www.remobrasil.com/noticias/remo-internacional/1462-campeonatomundial-de-remo-junior-inicia-nesta-quarta-feira
• Notícia 02:
http://www.remobrasil.com/noticias/remo-internacional/1463-marco-misasiconquista-o-2-lugar-na-final-c-do-mundial-junior-2018
• Redes Socais:
Facebook – 06 postagens – https://www.facebook.com/cbrremo
Instagram – 06 postagens + 05 stories – https://instagram.com/remobrasil
Twitter – 06 postagens – https://twitter.com/remocbr
• Prestação de Contas:
http://www.remobrasil.com/institucional/transparencia/projetos

IMAGENS DO EVENTO

A treinadora Vanessa Varga e Marco Misasi na chegada ao local evento.

Marco realizando testes do barco na raia de Racice antes do início do campeonato.

O remador Marco Misasi próximo ao estacionamento dos barcos.

Marco (ao fundo, no barco 05) na linha de largada da prova Eliminatória.

Registro do atleta Marco Misasi durante a disputa da Semifinal C/D.

Marco durante a disputa pelo primeiro lugar na Final C contra o barco canadense.

