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Avaliações processo seletivo – Dezembro / 2019 
Remoergômetro e barco 
 

Conforme previsto no Caminho de Seleção e em boletins técnicos anteriores, reforça-

mos a informação sobre o período de avaliações em remoergômetro e em barco, pro-

gramadas para Dezembro.  

O período previsto para as avaliações é:  

• 16 a 20/dezembro:  remoergômetro 30´@20; 6km; 2km 

• 21/dezembro: 4km em barco (obrigatório Projeto Quatro Sem, e atletas com 

objetivo de Single Skiff e Double Skiff Peso-leve na Regata Continental) 

Os dias de realização das avaliações poderá ser ajustado conforme necessidade e vi-

sando maior qualidade e, se possível, formação de grupos locais para avaliação simul-

tânea.  

 

Grupo nacional em concentração no Rio de Janeiro 

Os atletas integrantes do grupo nacional em concentração no Rio de Janeiro e atletas 

envolvidos com a seleção brasileira residentes na cidade, deverão realizar as avaliações 

remoergométricas no CT da FRERJ, conforme os dias abaixo listados. A realização nes-

tes dias se faz necessária para comportar a grande quantidade de atletas envolvidos, 

visando maior qualidade nas avaliações e capacidade da flotilha em uso, compartilhada 

entre seleção e clubes. O horário das baterias de avaliação será divulgado até o dia 

12.  

• Dia 13, sexta-feira:   30´@20 em remoergômetro Concept2 

• Dia 16, segunda-feira:  6km em remoergômetro Concept2 

• Dia 18, quarta-feira:  2km em remoergômetro Concept2 

• Dia 20, sexta-feira:  4km em barco 1x* e 2-  

• Dia 21, sábado:  4km em barco 1x, 2x*, 4-, 4x e 8+ 

* participação opcional para atletas que façam duas avaliações, em barcos diferentes. 

Pesagem corporal: todos os atletas deverão ser pesados 1h antes da avaliação, para 

registro e acompanhamento individual. A pesagem é obrigatória para avaliação, porém 

não possui caráter eliminatório. A categoria peso-leve será considerada com referência 

ao peso de competição individual (homens 72.5kg, mulheres 59kg). 

Resultados das avaliações realizadas em outros locais devem ser enviados para resul-

tados@remobrasil.com para que sejam considerados válidos. 
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