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Boletim Informativo – 07/2018 – Nº 02
Campeonato Brasileiro de Remo Barcos Longos 2018
A Confederação Brasileira de Remo vem por intermédio deste boletim informativo
fazer as retificações do Boletim Informativo 07/2018 Nº01 do Campeonato Brasileiro
Interclubes de Remo Barcos Longos 2018 na cidade do Rio de Janeiro no período de
17 a 21 de outubro de 2018.
8. CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO
8.1 Cancelamento de inscrições confirmadas na nominal (30 dias antes do
evento) incidirá multa de R$ 200,00 por barco cancelado, salvo justificativa oficial com comprovação médica.
8.2 A não participação (WO) de barco inscrito e confirmado no congresso técnico, implicará em multa de R$ 300,00 por barco cancelado, salvo justificativa
oficial com comprovação médica.
10. GUARNIÇÕES MISTAS
10.1 Será permitida a inscrição de barcos com atletas de clubes e/ou federações diferentes, mas não contarão pontos no campeonato.
10.2 Na hipótese de uma guarnição mista se classificar entre os seis primeiros
colocados, sua classificação é válida para editais de bolsa atleta e premiação da
prova. O clube com colocação posterior a guarnição mista não herdará esta
classificação para fins de pontuação geral do campeonato.
12. REALIZAÇÃO DE PROVAS
Somente serão realizadas as provas em que houver no mínimo 03 barcos inscritos e
confirmados na inscrição nominal de, no mínimo, 02 clubes diferentes. Em caso de
desistência de algum barco após a confirmação, a prova será realizada conforme previsto, para que a guarnição que foi confirmada não seja prejudicada pela desistência
de outros competidores. Havendo maior número de barcos inscritos do que o número

de raias existentes serão realizadas eliminatórias e repescagem nos dias que precederem as provas finais de acordo com o Código Brasileiro de Remo.
17. PREMIAÇÃO
O campeonato terá premiação individual e geral, conforme abaixo. A premiação será
oferecida pela Confederação Brasileira de Remo (CBR).
17.1 PREMIAÇÃO INDIVIDUAL
Os atletas classificados nas três primeiras posições de cada Final A receberão
medalhas na cor Ouro, Prata e Bronze, respectivamente.
17.2 PREMIAÇÃO GERAL
Ao final da competição, será definido o clube Campeão e o Vice-Campeão por
quantidade de vitórias nas Finais A do programa. Em caso de empate, o desempate será pelo maior número de segundos lugares e assim sucessivamente até o sexto lugar.
Persistindo o empate a Confederação Brasileira de Remo deverá declarar os
clubes envolvidos empatados e providenciar premiações iguais.
Na hipótese de um clube participar com guarnições A e B em uma mesma prova, somente o melhor colocado contará pontos. A classificação da outra guarnição será mantida, exclusivamente para assegurar a premiação que couber aos
respectivos remadores, bem como manter inalterada a ordem de chegada das
outras guarnições, que farão jus a classificação que tiverem efetivamente obtido na prova.
Serão premiados com troféu os dois primeiros clubes, o vencedor receberá troféu de Campeão Brasileiro, e o segundo colocado o de Vice-Campeão Brasileiro, de posse definitiva.

