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Regata de Qualificação e Campeonato Sul Americano: 
Definição de guarnições para Single Skiff e Dois Sem 
 
 

Este boletim tem por objetivo reforçar a informação sobre o procedimento que de-

verá ser adotado pelos atletas integrantes dos barcos Single Skiff e Dois Sem, que 

conquistem o direito de participar destas respectivas provas: Single Skiff Masculino e 

Feminino na Regata de Qualificação Continental; Dois Sem Masculino e Feminino na 

Regata Final de Qualificação Lucerna; Single Skiff Masculino e Feminino Peso-leve, 

Single Skiff Masculino e Feminino Junior, Dois Sem Masculino e Feminino Junior, Dois 

Sem Masculino Peso-leve, Dois Sem Masculino e Feminino Sênior no Campeonato Sul 

Americano. As seguintes regras deverão ser seguidas: 

• Os remadores vencedores das provas Single Skiff e Dois Sem, ou melhor ran-

queado em caso de junior ou peso-leve, na Seletiva Nacional (finais de sá-

bado), deverão escolher se desejam competir a respectiva prova na Regata de 

Qualificação ou no Campeonato Sul Americano; 

• Para a Regata de Qualificação Continental, sendo o vencedor do Single Skiff 

um remador peso-leve que integre um Double skiff participante da Qualifica-

ção Interna #1, o mesmo poderá tentar vaga no Double Skiff Peso-leve e re-

tornar ao Single Skiff em caso de não confirmação do resultado no Double 

Skiff Peso-leve (conforme regra do Caminho de Seleção publicado em setem-

bro/2019). Neste caso, o remador deverá informar imediatamente o interesse 

na Qualificação Interna #1 e se pretenderá retornar ao Single Skiff caso não 

obtenha a performance desejada no barco duplo; 

• Os Dois Sem Masculino e Feminino que optarem por competir a Regata Final 

de Qualificação Lucerna não tem obrigatoriedade de competir o Sul Ameri-

cano. Esta decisão deverá ser informada dentro deste mesmo prazo de confir-

mação. Neste caso, o próximo barco receberá o direito de participação do Sul 

Americano;  

• Caso o melhor ranqueado não confirme participação, o próximo colocado po-

derá optar pela participação na prova referente, até o terceiro melhor colo-

cado. Se o terceiro colocado não confirmar a participação, nova avaliação será 

realizada na qualificação interna #2; 

• A comunicação deverá ser realizada oficialmente e entregue assinada pelo(s) 

atleta(s) para a CBR, até às 14h do mesmo dia, sábado, na Torre de Chegada 

da Raia de Remo da USP. Após este horário, as decisões serão informadas aos 

clubes, e será aberto novo prazo até às 16h do mesmo dia para confirmações 



 

posteriores, no caso de não confirmação de participação por alguma das guar-

nições qualificadas (segundo ou terceiro lugar); 

• Ao optar pela participação, o(s) atleta(s) assume(m) toda a responsabilidade 

de custos, logística pela participação na Regata de Qualificação ou no Campe-

onato Sul Americano, obrigatoriamente acompanhado de treinador, e não po-

derá desistir do compromisso firmado. 

 

Em caso de dúvidas, favor entrar em contato antecipadamente por e-mail para escla-

recimentos.  
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