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Campeonato Mundial de Remo Sub 23
Temporada 2018 – Relatório do Evento

DATA: 21/07 a 29/07
LOCAL: Poznan, Polônia
PARTICIPANTES: 03 atletas inscritos
PROVAS: 03 provas na categoria Sub 23
A Seleção Brasileira de Remo encerrou sua participação no Mundial de Remo Sub 23
2018 com um resultado inédito: Uncas Tales Batista foi bicampeão mundial na categoria Single Skiff Masculino Peso Leve Sub 23 (BLM1x). Uncas repetiu o pódio conquistado em 2017 e tornou-se o primeiro remador brasileiro a vencer um campeonato
mundial por duas vezes consecutivas. O atleta iniciou no campeonato com o 1º lugar
em sua bateria nas Eliminatórias e classificou-se para as Quartas de Final, conquistando novamente a 1ª posição. Na Semifinal, o remador teve uma disputa apertada
com o barco australiano e ficou com a 2ª posição por apenas 0.37 segundo de diferença. Na Final A, chegou aos 500 metros na terceira posição, mas recuperou-se durante
a prova e conquistou a medalha de ouro.
Além de Uncas, o Brasil foi representado no Mundial de Remo Sub 23 por mais
dois atletas: Lucas Verthein no Single Skiff Masculino Sub 23 (BM1x) e Milena Viana
no Single Skiff Feminino Sub 23 (BW1x). Lucas terminou sua participação com o 6ª
lugar na Final A. O remador havia conquistado o 11ª lugar em 2017, evoluindo este
ano cinco posições no ranking da categoria. Milena ficou com o 9º lugar geral da categoria. Em 2017, ela havia terminado na 18ª posição, demonstrando uma boa evolução
para o resultado atual. Os atletas viajaram acompanhados pelos técnicos Paulo Vinícius Alves de Souza, do Botafogo (RJ), e Leonardo Cortes Cunha, do Flamengo (RJ).
Após a participação na 3ª Etapa da Copa do Mundo, entre 13 e 15 de julho na
Suíça, os três atletas e o técnico Paulo Vinícius viajaram para Poznan. Leonardo, que
estava no Brasil, foi para a Polônia encontrar a equipe e iniciar o treinamento antes do
início das provas. As despesas de passagem aérea, hospedagem, alimentação, aluguel
de barcos e seguro foram pagas pela CBR através de recursos da Lei Agnelo/Piva. A
prestação de contas do evento está disponível no menu Transparência.

TABELA DE RESULTADOS
ATLETAS

PROVA

RESULTADO

TEMPO

RANK

Uncas Tales Batista

BLM1x

1º Lugar Final A

06:51.27

01

Lucas Verthein

BM1x

6º Lugar Final A

07:06.45

06

Milena Viana

BW1x

3º Lugar Final B

07:40.03

09

DIVULGAÇÃO DO EVENTO
• Resultados Oficiais:
http://www.worldrowing.com/events/2018-world-rowing-under-23championships/
• Notícia 01:
http://www.remobrasil.com/noticias/remo-internacional/1450-campeonatomundial-de-remo-sub-23-inicia-nesta-quarta-feira
• Notícia 02:
http://www.remobrasil.com/noticias/remo-internacional/1451-uncas-tales-batistae-bicampeao-no-mundial-de-remo-sub-23
• Redes Socais:
Facebook – 13 postagens – https://www.facebook.com/cbrremo
Instagram – 12 postagens + 10 stories – https://instagram.com/remobrasil
Twitter – 12 postagens – https://twitter.com/remocbr

IMAGENS DO EVENTO

A remadora Milena Viana durante treinamento na raia antes do campeonato.

O remador Lucas Verthein levando as pás da Seleção Brasileira para treino na água.

O remador Uncas Tales Batista conferindo seu barco antes do início das provas.

Registro dos três atletas chegando no hotel em Poznan, na Polônia.

Uncas Tales Batista na disputa pelo primeiro lugar na prova Final.

Uncas no pódio ao lado dos remadores da Austrália (direita) e da França (esquerda).

Registro do atleta Uncas durante a disputa pela Semifinal A/B.

Uncas Tales Batista comemora ao chegar na primeira posição da Final A.

