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Boletim Informativo – 08/2018 – Nº 02
Campeonato Brasileiro de Para-Remo 2018
Viemos através deste Boletim Informativo comunicar aos clubes e aos responsáveis
técnicos sobre o sistema de premiação que será adotado no Campeonato Brasileiro de
Para-Remo 2018 e sobre o processo de Classificação Funcional.
1.PREMIAÇÃO
O campeonato terá premiação individual e geral.
1.1 PREMIAÇÃO INDIVIDUAL
Os atletas classificados nas três primeiras posições de cada Final A receberão
medalhas na cor Ouro, Prata e Bronze, respectivamente.
1.2 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 por segunda colocação e a seguir terceira colocação. Na hipótese
de uma guarnição mista conquistar a primeira colocação, será considerado vitória para cada clube representante.
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.
Observação: A prova PR2 F1x, se houver a participação de pelo menos 3 atletas
da categoria PR1 F1x nas inscrições, será computada com duas pontuações
para cada categoria.

2. CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL
Todo atleta que não possui painel de classificação funcional na modalidade do remo e
pretende participar do evento, deverá enviar os laudos e documentos médicos adicionais, bem como a ficha traduzida da FISA por um médico, disponível no link:
http://www.remobrasil.com/attachments/article/1491/Informativo-201808-Formulario-Classificacao.pdf
Atletas de outra nacionalidade que necessitarão de classificação funcional deverão
enviar a ficha oficial da FISA em inglês, abaixo:
http://www.worldrowing.com/mm//Document/General/General/12/68/09/FI
SAMedicalDiagnosticsForm2017versionFINAL_Neutral.pdf
Os documentos e laudos médicos devem ser enviados para medico@remobrasil.com
com cópia para inscricoes@remobrasil.com.
3. WORKSHOP DE CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL – FISA
Nos dias 06 e 07 de dezembro acontecerá o Workshop de Classificação Funcional
Técnico e Médico – FISA. O evento será realizado nas instalações do Centro Paralímpico Brasileiro e será destinado, na área médica, a médicos, fisioterapeutas e osteopatas. Na área técnica, será destinado a pessoas com amplo conhecimento prático como
treinadores de remo, cientistas esportivos, ex-remadores ou educadores físicos qualificados na modalidade. O workshop tem como principal objetivo capacitar os profissionais que estão diretamente envolvidos com o desenvolvimento do para-remo, habilitando-os para atuar como trainers. Interessados devem enviar nome completo, clube,
função e RG para o e-mail inscricoes@remobrasil.com.
PROGRAMAÇÃO
DATA

HORÁRIO

CARGA HORÁRIA

06/12 Teórico

10:00 às 12:00

2 horas

06/12 Teórico

14:00 às 18:00

4 horas

06/12 Prático

18:00 às 19:00

1 horas

07/12 Prático

08:00 às 12:00

4 horas

07/12 Teórico/Prático

14:00 às 16:00

2 horas

