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Campeonato Brasileiro de Barcos Curtos 2019
Seletiva Nacional 2019
A Confederação Brasileira de Remo comunica a realização do Campeonato Brasileiro
de Remo Barcos Curtos 2019, a ser realizado na cidade do Rio de Janeiro, no período
de 11 a 14 de abril de 2019. Esta competição resultará nos remadores mais rápidos
da Temporada 2019 em barcos curtos, em prova absoluta e também nas respectivas
categorias dos atletas.
Os remadores com melhores resultados pontuarão para seus respectivos clubes, de
forma a definir o ranking de barcos e também de clubes ao final da competição. O
campeonato é também o principal evento seletivo para entrada de remadores ao grupo de preparação da Seleção Brasileira de Remo que representará o Brasil nas competições internacionais na temporada: Campeonato Sul-Americano de Remo Júnior e
Sub 23, Jogos Pan-Americanos, Copa do Mundo de Remo, Regatas Internacionais e
Campeonatos Mundiais por categoria.
1. LOCAL
Rio de Janeiro (RJ), na Lagoa Rodrigo de Freitas.
2. DATA
De 11 a 14 de abril de 2019.
3. CONGRESSO TÉCNICO
O Congresso Técnico do campeonato será realizado no dia 10 de abril, às 17 horas, em
local a ser anunciado previamente, próximo à raia de competição.

4. PROGRAMA E HORÁRIOS
O programa definitivo e a grade de horários de provas serão publicados após a confirmação das inscrições. O cronograma diário de provas é o seguinte:
CATEGORIA
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5. ORGANIZAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BARCOS CURTOS
Com objetivo de proporcionar provas com maior nível de disputa, o Brasileiro de Barcos Curtos está organizado em duas fases, com o seguinte formato:
FASE 1 – TROFÉU BRASIL DE BARCOS CURTOS
A primeira fase da competição (nos dias 11, 12 e 13 de abril) definirá o RANKING ABSOLUTO por barco, sem distinção de categorias. Todos os remadores
Júnior, Sub 23, Peso Leve e Sênior competirão na mesma prova, com agrupamento de categorias e em confronto direto por tipo de barco, conforme sistema de progressão de regata FISA. O ranking final é geral e absoluto, independente da categoria na qual o remador está inscrito. Os vencedores das provas
absolutas da fase 1 receberão troféu referente a vitória.
As provas/barcos da Fase 1 em 2019 são:
• Single Skiff Feminino
• Dois Sem Feminino
• Single Skiff Masculino
• Dois Sem Masculino

FASE 2 – CAMPEONATO BRASILEIRO DE BARCOS CURTOS
Na segunda fase do campeonato (dia 14 de abril) será realizada a disputa das
provas por CATEGORIA, no dia seguinte às finais do Troféu Brasil de Barcos
Curtos. Cada prova será disputada pelos 6 primeiros barcos de cada categoria
(Júnior, Sub 23, Peso Leve e Sênior) conforme o resultado do ranking absoluto
da Fase 1 (considerando Finais A, B, C, etc).
As provas da Fase 2 em 2019 são:
• Single Skiff Feminino Júnior B (até 16 anos)
• Single Skiff Masculino Júnior B (até 16 anos)
• Single Skiff Feminino Júnior
• Single Skiff Masculino Júnior
• Single Skiff Feminino Sub 23
• Single Skiff Masculino Sub 23
• Single Skiff Feminino Peso Leve Sub 23
• Single Skiff Masculino Peso Leve Sub 23
• Single Skiff Feminino Peso Leve
• Single Skiff Masculino Peso Leve
• Single Skiff Feminino Sênior
• Single Skiff Masculino Sênior
• Dois Sem Masculino Júnior
• Dois Sem Feminino Júnior
• Dois Sem Masculino Peso Leve
Incluindo categoria Sub 23, conforme quantidade de inscrições
• Dois Sem Feminino Sênior
Incluindo categoria Sub 23, conforme quantidade de inscrições
• Dois Sem Masculino Sênior
Incluindo categoria Sub 23, conforme quantidade de inscrições
O clube vencedor geral do campeonato será definido por quantidade de vitórias, somando-se as 4 finais de sábado e as finais confirmadas de domingo.
Portanto, os remadores campeões da primeira fase (Ranking Absoluto) receberão o Troféu Brasil de Barcos Curtos e os clubes receberão o título de Campeão
Brasileiro de Barcos Curtos conforme resultado geral, considerando-se pontuação obtida no ranking geral e nas provas por categoria.

Barcos Dois Sem formados por remadores de clubes diferentes contarão vitória integralmente para cada um dos clubes.
CATEGORIA JÚNIOR B
Os atletas da categoria Júnior B competirão em barco Single Skiff, em provas
com distância de 1.500 metros. As provas da categoria de até 16 anos serão
realizadas em sistema de progressão FISA (eliminatória, repescagem, semifinal, final), nos dias 12, 13 e 14 de abril. As provas da categoria Júnior B servem
como processo seletivo para entrada no grupo de atletas em preparação e desenvolvimento visando os Mundiais Júnior em 2019 e 2020.
6. INSCRIÇÃO PARA O CAMPEONATO DE BARCOS CURTOS 2019
As inscrições nominais devem ser enviadas através do formulário em anexo a este
boletim para o e-mail inscricoes@remobrasil.com, de 03 até 22 de março de 2019,
impreterivelmente. Junto do formulário de inscrição devem ser enviados o comprovante de pagamento e a Declaração Médica de Aptidão ao Remo de cada atleta.
7. DECLARAÇÃO MÉDICA
Todos os atletas inscritos no Campeonato Brasileiro de Remo Barcos Curtos deverão
apresentar uma Declaração Médica de Aptidão ao Remo e um Exame de Eletrocardiograma (ECG). Este documento deve ser preenchido e assinado pelo médico do clube ou
médico do atleta, atestando que ele está apto para remar. O documento para preenchimento está disponível no link abaixo:
• http://www.remobrasil.com/selecao-brasileira/area-medica/declaracao
OBSERVAÇÃO: Os atletas com a Declaração Médica válida para 2019 não precisam enviar novamente, a declaração tem validade de acordo com a idade do
atleta. A lista dos atletas com atestado vigente está disponível no link.
Nestes casos, indicar na inscrição que o documento já foi enviado e o nome dos
respectivos atletas. A documentação deverá ser enviada ou entregue até a data final de inscrição. Atletas sem atestado médico e/ou sem o eletrocardiograma não poderão participar da competição.

8. DO DIREITO DE PARTICIPAÇÃO
Poderão participar todos os clubes que estejam na plenitude de seus direitos perante
as federações a que estejam filiados e que estejam participando dos campeonatos
estaduais (exceto se a federação não estiver organizando campeonato estadual na
Temporada 2019).
Somente poderão ser inscritos atletas cadastrados no Sistema Integrado de Remo
(SIR) até o dia 22 de março de 2019. Cadastros incompletos ou com informações incorretas não serão aceitos.
Será permitida a inscrição de atletas avulsos.
Por tratar-se de uma seletiva nacional não será permitida a participação de atletas
estrangeiros.
Atletas inscritos em mais de uma categoria devem ter cada inscrição confirmada individualmente no Congresso Técnico.
A dobra de atletas nas finais por categoria é livre, porém deve ser programada com
bom senso e respeito ao intervalo disponível entre provas.
OBSERVAÇÃO: Todos os atletas que avançarem para as Finais por categoria no
domingo deverão ter sua participação na respectiva final confirmada pelo representante do clube em até 2 horas após a partida da última prova de sábado.
Considera-se que, havendo confirmação na final por categoria, o atleta deverá
obrigatoriamente participar nas respectivas finais para as quais tenha participação confirmada, de forma a todas as 6 vagas de cada final serem disputadas.
9. NÃO PARTICIPAÇÃO
O não comparecimento de um atleta/guarnição em uma final previamente confirmada, por prejudicar o próximo atleta/guarnição que entraria na final, implicará em punição ao clube com redução de uma vitória na contagem final, exceto em caso de doença grave comprovada.
11. GUARNIÇÕES MISTAS
É aberta a inscrição de guarnições formadas por remadores de diferentes clubes e de
diferentes federações.

Em caso de barco misto, um dos clubes deverá fazer a inscrição da guarnição na prova, colocando ao lado do nome do atleta a que clube ele pertence;
A contagem de vitórias será a mesma para cada clube.
12. CATEGORIAS E BARCOS
HOMENS

MULHERES

1XMJB

1XFJB

1XJM

1XJF

1XS23M

1XS23F

1XM

1XF

1XLS23M

1XLS23F

1XLM

1XLF

2-JM

2-JF

2-S23M

2-S23F

2-M

2-F

2-LM
13. PESO PARA O ATLETA DA CATEGORIA PESO LEVE
a) Homens = 72,5kg no máximo para o barco 1X e 70,0kg para média de barco.
b) Mulheres = 59kg no máximo para o barco 1X e 57,0kg para média de barco
Observação: Pesagem entre 2h e 1h antes da prova (Código Brasileiro de Remo)
14. OBSERVAÇÕES GERAIS (SELETIVA NACIONAL)
a) Participar da competição enquanto processo seletivo nacional é pré-requisito obrigatório à realização e ao envio das avaliações nacionais em remoergômetro (SNAR)
realizadas nas datas agendadas.
b) A distribuição das chaves e a classificação para a fase seguinte, Eliminatórias, Repescagens, Semifinais e Finais da Fase 1 (Troféu Brasil de Barcos Curtos) obedecerá
ao Sistema CBR, conforme o número de inscritos.
c) O programa definitivo será feito e divulgado no site após o recebimento das inscrições nominais.

d) Na prova Single Skiff Masculino, no caso de haver 41 ou mais inscrições, ocorrerá
divisão em Single Skiff Masculino Júnior e Single Skiff Masculino Sênior. Ocorrendo a
divisão de categorias, estará automaticamente aberta a possibilidade de participação
de remadores da categoria Júnior na prova Single Skiff Masculino Sênior, desde que
esta seja opção do treinador/clube responsável visando maior competitividade ao
atleta. Sendo esta opção, o tempo e o resultado final alcançado pelo atleta será considerado para a entrada na Final do Campeonato de Barcos Curtos (dia 14). A entrada do
atleta Júnior na prova Single Skiff Masculino Sênior será avaliada pela comissão técnica juntamente com o treinador responsável;
e) Visando maior competitividade, para as categorias Sub 23 e Sênior serão definidos
cabeças de chave, através de análise técnica prévia pela Comissão de Treinadores. Os
atletas/guarnições cabeças de chave serão divulgados durante o processo de sorteio
no Congresso Técnico.
f) A palamenta (simples ou dupla) em que o atleta participa do campeonato, visando a
Seletiva Nacional, direciona a especialidade prioritária que o remador participará da
formação, caso atinja nível para ser selecionado ao grupo de preparação aos campeonatos internacionais.
g) Recomenda-se que os atletas participem somente em um barco para obterem o
melhor desempenho possível em sua especialidade. Em caso de intenção de dobra
(Single Skiff e Dois Sem), deve ser levado em consideração o reduzido ou inexistente
intervalo para troca entre as provas.
h) Casos omissos a este documento serão analisados e discutidos com prévio acordo da
comissão técnica da CBR, visando sempre dar maior condição de competição aos atletas.
15. VALOR DE INSCRIÇÃO
O valor da taxa de inscrição será de R$ 100,00 (cem reais) por assento, que deverá ser
paga até o dia 22 de março. O comprovante de pagamento deverá ser enviado junto
das inscrições. O valor deverá ser depositado na conta corrente da CBR:
Caixa Econômica Federal
Agência 4044
Conta Corrente 372-2
Operação 03
CNPJ 30.276.570/0001-70

16. EMPRÉSTIMO DE BARCOS
A CBR disponibilizará barcos somente para os clubes visitantes (localizados fora do
estado do Rio de Janeiro). Os clubes interessados em solicitar, por empréstimo, os
barcos da CBR, terão até o dia 22 de março de 2019, às 18h, para enviar a solicitação
para o e-mail: inscricoes@remobrasil.com. No formulário de inscrição o clube deverá
informar a solicitação de empréstimo (sim ou não).
OBSERVAÇÃO: a quantidade de barcos disponíveis para empréstimo é limitada,
portanto os barcos serão disponibilizados para mais de um atleta ou guarnição
no mesmo dia. A tabela de empréstimo de barcos será divulgada no dia 30 de
março de 2019, tendo como parâmetro de empréstimo o rankeamento da Seletiva Nacional 2018 e do SNAR.
17. ALOJAMENTO E TRANSPORTE
A CBR não fornecerá alimentação, hospedagem e transporte para atletas ou membros
das equipes, portanto os clubes são os responsáveis pela organização e despesas de
alimentação, hospedagem e transporte durante todo o período de treinamento prévio
e da competição.
18. REALIZAÇÃO DE PROVAS
Provas com menos de três barcos inscritos de, no mínimo, 02 clubes diferentes, não
serão realizadas, havendo possibilidade de adição dos atletas inscritos em outra categoria para viabilizar a avaliação dos mesmos no processo seletivo nacional.
19. OBRIGAÇÕES DOS PARTICIPANTES
UNIFORMES
O uso de uniforme específico para remo, completo e padronizado, é obrigatório
a todos os participantes, conforme Código Brasileiro de Remo.
SEGURO DOS ATLETAS
Conforme a legislação brasileira, é de responsabilidade dos clubes, e condição
obrigatória para participação em evento competitivo, a contratação prévia de
seguro de vida e de acidentes pessoais com despesas médico-hospitalares e
odontológicas, vinculados à atividade esportiva, de modo a cobrir os riscos aos
quais estão sujeitos na atividade em treinamento e em competição. O contrato

deve abranger o período de aclimatação e de competição, relativos ao evento e
deverá ser apresentado na confirmação da inscrição.
CONDUTA ESPORTIVA
Durante todo o evento, em treinamento ou em competição, os participantes
devem demonstrar conduta esportiva exemplar, com ética e competição limpa.
Os competidores estarão sujeitos a controle antidopagem.
20. PROGRAMA PROVISÓRIO DE FINAIS
O programa definitivo será divulgado após a confirmação das inscrições nominais.
HORÁRIOS

PROVAS

09:00

1xJF

09:10

1XJM

09:20

2-JF

09:30

2-JM

09:40

1XLS23F

09:50

1XLS23M

10:00

1XS23F

10:10

1XS23M

10:20

2-S23F

10:30

2-S23M

10:40

1XLF

10:50

1XLM

11:00

2-LM

11:10

1xFJB

11:20

1XMJB

11:30

1xF

11:40

1XM

11:50

2-F

12:00

2-M

21. PREMIAÇÃO
O campeonato terá premiação individual e geral, conforme abaixo. A premiação será
oferecida pela Confederação Brasileira de Remo (CBR).
PREMIAÇÃO INDIVIDUAL 1ª FASE
Os remadores campeões da primeira fase (Ranking Absoluto) receberão o Troféu Brasil de Barcos Curtos (por prova).
PREMIAÇÃO INDIVIDUAL 2ª FASE
Os atletas classificados nas três primeiras posições de cada Final A receberão
medalhas na cor Ouro, Prata e Bronze, respectivamente.
PREMIAÇÃO GERAL
Ao final da competição, será definido o clube Campeão e o Vice-Campeão Brasileiro de Barcos Curtos conforme resultado geral, considerando-se quantidade
de vitórias obtida no ranking geral e nas provas por categoria (Finais A). Em caso de empate, o clube com maior quantidade de vitórias nas Finais de sábado
será o vencedor. Persistindo o empate o desempate será pelo maior número de
segundos lugares e assim sucessivamente até o sexto lugar.

