
 

Confederação Brasileira de Remo 
11/10/2019 
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Seleção Brasileira de Remo – Equipe Para-Remo 
Temporada Internacional 2020 
 
O presente boletim tem como objetivo comunicar aos atletas e responsáveis técnicos 
sobre o processo seletivo visando a participação de atletas em eventos internacionais 
em 2020 e Paralímpiadas, a ser adotado pela coordenação técnica da modalidade. 

No Campeonato Mundial de Remo deste ano, realizado na Áustria, classificamos 2 
barcos – PR1 M1x e PR2 Mix2x. Por muito pouco, não conseguimos a classificação do 
barco PR3 Mix4+ e temos ainda, o barco individual feminino da categoria PR1, que 
estamos identificando uma atleta expoente para disputar a vaga nos Jogos. 

Em abril, no Rio de Janeiro, teremos a Regata Qualificatória das Américas, onde teremos 
uma (1) vaga em disputa no barco PR1 W1x. Para o barco da categoria PR3 Mix4+ 
teremos duas (2) vagas em disputa, na Regata Final Qualificatória e outra chance, com 
uma (1) vaga novamente em disputa para o barco PR1 W1x, em maio, na Itália.  

Como parte do processo seletivo na identificação de atletas potenciais para compor 
estes barcos e como forma de avaliarmos periodicamente a evolução dos atletas que 
já compõem a equipe paralímpica de remo e pretendentes às vagas, adotaremos uma 
avaliação remoergométrica na distância de 2km, a ser entregue impreterivelmente 
até o dia 10 de novembro, para todas as categorias e atletas. 

A avaliação, para ser considerada válida, deverá ser acompanhada por um responsável 
técnico, que filmará os últimos 100 metros do teste, se atentando para focar o atleta 
em atividade e o tempo final, sem interrupção da gravação, e posteriormente, enviar a 
foto da memória do visor com as parciais a cada 500 metros da avaliação ao e-mail 
resultados@remobrasil.com.  

A participação no Campeonato Brasileiro também será uma forma de avaliar os 
potenciais atletas, na especificidade da água. Este ano, incluímos mais 3 provas no 
cronograma do Campeonato Brasileiro (PR3 W2-, PR2 Mix2x e PR1 W1x), que 
contribuíram para identificarmos atletas expoentes em cada categoria. 



 

Lembrando a todos que o processo seletivo é contínuo e que a data limite para envio 
dos nomes dos atletas que comporão os barcos classificados é dia 12 de julho de 
2020. Para novos atletas que não participaram de eventos internacionais, temos até a 
Regata Final Qualificatória Paralímpica para realizar o processo de classificação funcional 
internacional e o atleta esteja apto para competir os Jogos Paralímpicos de Tóquio. 

As avaliações que comporão o processo seletivo acontecerão no decorrer do ano de 
2019 e 2020, seguirá o cronograma abaixo: 

AVALIAÇÕES DATA DE ENVIO CATEGORIAS 

2km e 20 minutos 10 de novembro Todas 

2km e 20 minutos 19 de janeiro Todas 

2km e 20 minutos 16 de fevereiro Todas 

2km e 20 minutos 15 de março Todas 

 
Acampamentos periódicos serão organizados pela Confederação Brasileira de Remo 
objetivando avaliar os atletas expoentes que apresentarem resultados satisfatórios 
nas avaliações remoergométricas e Campeonato Brasileiro, a fim de identificarmos a 
melhor guarnição a compor os barcos nas regatas qualificatórias, Copa do Mundo e 
Mundial de provas não paralímpicas. 

CALENDÁRIO DE COMPETIÇÕES INTERNACIONAIS 

EVENTO LOCAL PERÍODO BARCOS 

Regata Qualificatória 
das Américas 

Rio de Janeiro, Brasil 02 a 05 de abril PR1 W1x 

Copa do Mundo 
II Etapa 

Varese, Itália 01 a 03 de maio Todos 

Regata Final 
Qualificatória 

Gavirate, Itália 08 a 10 de maio 
PR1 W1x e 
PR3 Mix4+ 

Campeonato Mundial Bled, Eslovênia 16 a 23 de Agosto 
Todas Não 

Paralímpicas 

 


