BOLETIM INFORMATIVO Nº 1
14 de agosto de 2013

CAMPEONATO BRASILEIRO DE REMO JUNIOR
Lagoa Rodrigo de Freitas
Rio de Janeiro – RJ
12 de outubro de 2013 – Eliminatórias
13 de outubro de 2013 – Finais

1 - ORGANIZAÇÃO: Federação de Remo do Estado do Rio de Janeiro
Contatos: Tatiana Leal - (21) 2240-7769
E-mail: frerj@frerj.com.br
APOIO - Confederação Brasileira de Remo
Contatos: José Dario e Thomas Schwerdtner (21) 22943342 | 22940225.
E-mail: cadastro@cbr-remo.com.br
SKYPE: cbr-remo
2. QUEM PODE PARTICIPAR: Guarnições de clubes, Guarnições mistas (formadas
por remadores de dois ou mais clubes ou ligas de uma mesma federação).
3. CRONOGRAMA E CONDIÇÕES PARA EMPRESTIMO DE BARCOS E
INSCRIÇÕES:
3.1. Empréstimo de barcos: A responsabilidade pelos barcos e remos para a competição
é de cada competidor. A CBR emprestará os barcos e remos que tiver disponíveis, sem
garantia de que haverá barcos e remos para todos.
O critério para empréstimo de barcos será divulgado no próximo Boletim conforme a
demanda, e visa possibilitar que um número maior de concorrentes tenha acesso aos
mesmos, evitando que um tenha muitos, e outros nenhum:
a) Cada entidade interessada poderá solicitar um máximo de 4 (quatro) barcos de tipos
diferentes, citando a ordem de prioridade dos mesmos, para fim de obtê-los:
Exemplo: prioridade 1: single-skiff; prioridade 2: quatro sem peso-leve, e assim por
diante, até a 4ª prioridade.
3.2. Pedidos de barcos: Até as 23:59 horas do dia 21 de agosto de 2013, por e-mail
cadastro@cbr-remo.com.br ou oficio. Este prazo visa dar segurança para que os
clubes realizem suas inscrições definitivas contando ou não com os barcos da CBR.
Os barcos emprestados serão divulgados em 23 de agosto de 2013 e serão entregues para
treinos no Estádio de Remo, no RJ, a partir de 9 de outubro de 2013 na parte da tarde.

3.3 Inscrição provisória (long list) por delegação, barcos e nominal - de 27 de agosto
até às 18 horas do dia 5 de setembro de 2013, através do site da CBR (inscrição on
line).
Atenção: da long list devem constar todos os possíveis membros da equipe, inclusive
técnicos. Esta providência permitirá à CBR verificar/solicitar informações cadastrais dos
atletas, inclusive fotos, evitando que estas tenham que ser tiradas na véspera da regata,
deixando, portanto mais tempo para o treinamento, além de permitir melhor organização
da competição.
3.4. Inscrição definitiva por barcos e nominal: até às 18 horas do dia 10 de setembro de
2013, através do site da CBR (inscrição on line). IMPORTANTE: nas inscrições
nominais definitivas somente poderão constar nomes que façam parte da long list.
Clubes ou federações poderão disputar com até 2 dois barcos por prova
3.5 Qualidade técnica: pede-se a todos que inscrevam somente guarnições que tenham
nível técnico à altura da competição, lembrando que a qualidade técnica é indispensável
para motivar o público, a mídia e patrocinadores, os quais garantem os recursos para a
realização da competição.
4. TAXA DE INSCRIÇÃO: Cada inscrição nominal definitiva (ver item 3.4) custará
a quantia de R$ 100,00 (cem reais) por prova, e somente será aceita mediante
comprovação de depósito bancário no valor total das inscrições nominais definitivas
de cada entidade, em conta da CBR, na agencia 4044, conta corrente 0372-2, da
Caixa Econômica Federal.
5. REGRAS DA CBR: As entidades e atletas inscritos no Campeonato Brasileiro de
Junior são considerados conhecedores das Regras de Remo da CBR, às quais estão
subordinados.
6. GUARNIÇÕES MISTAS: Barcos mistos de mesmo estado serão aceitos desde que
representem a sua federação, devidamente uniformizados.
E guarnições mistas formadas por remadores de dois ou mais clubes de Estados diferentes
não serão aceitas.
É permitida a inscrição de guarnições mistas, formadas por remadores de dois ou mais
clubes, do mesmo Estado, desde que seus nomes constem da long list da respectiva
entidade. Guarnições mistas deverão ser inscritas através de e-mail cadastro@cbrremo.com.br
Nas guarnições mistas, todos os atletas deverão usar o uniforme da sua respectiva
federação, durante as competições.
7. IDENTIFICAÇÃO: Todo atleta participante do Campeonato Brasileiro de Remo
Júnior será identificado pela carteira de identidade expedida pela Secretaria de
Segurança Pública (SSP). Não serão aceitas cópias do documento.
8. PROGRAMA DA COMPETIÇÃO: O programa das provas eliminatórias e das
finais ficará a cargo da Confederação Brasileira de Remo:

Horários e provas
13/10/2013
Hora
09:30
09:40
09:50
10:00
10:10
10:20
10:30
10:40
10:50
11:00
11:10
11:20
11:30

Prova
1X FJr – B
2X FJr - B
1X MJr - B
2- MJr - B
1X FJr
2X MJr
2X FJr
4- MJr
2- MJr
1X MJr
2- FJr
4X FJr
8+ MJr

a) Um atleta é Junior B até 31 de dezembro do ano em que completar 16 anos de idade.
As provas para juniores B são na distancia de 1.500 metros.
b) Um atleta é Junior A até 31 de dezembro do ano em que completar 18 anos de idade.
As provas para juniores A são na distancia de 2.000 metros.
9. MÍNIMO DE CONCORRENTES POR PROVA: Uma prova para ser realizada
precisará ter pelo menos 3 (três) participantes confirmados no congresso técnico.
10. ELIMINATÓRIAS: Será aplicado o sistema de eliminatórias da CBR.
As provas que tiverem sete ou mais inscrições ficarão sujeitas ao sistema de eliminatórias
da CBR, as quais serão realizadas em horário a ser fixado no congresso técnico do
campeonato, respeitada a ordem das provas constantes do programa (item 8).
ATENÇÃO: Alertamos aos concorrentes que estudem bem a montagem de suas
guarnições, admitindo sempre a possibilidade de eliminatórias, e que a CBR não fará
nenhuma alteração na ordem das provas.
11. CONGRESSO TÉCNICO: Ocorrerá no dia 11 de outubro de 2013, às 17 horas, em
local a ser anunciado, para confirmação das inscrições e sorteio de eliminatórias.
12. PREMIAÇÃO: Será de responsabilidade da CBR e constará de:
12.1 – Por Provas:
1º lugar – medalha dourada;
2º lugar – medalha prateada;
3º lugar – medalha de bronze.

A premiação individual de cada prova será feita após a disputa da mesma. As guarnições
com direito a medalhas deverão encaminhar-se ao pódio, imediatamente após o término
de sua prova, devidamente uniformizado.
12.2 - Campeão Geral:
Será oferecido troféu de posse definitiva, para as entidades campeã e vice-campeã, que
obtiverem as maiores pontuações de acordo com o item 13.
13. PONTUAÇÃO
Clubes ou federações poderão disputar com até 2 dois barcos por prova e serão
devidamente pontuados. O barco B não pontuará, mas ninguém fará os pontos naquela
colocação;
Representantes de Federações pontuarão como clubes.
Pontuação:
•
•
•
•
•

10 pontos para o primeiro colocado.
6 pontos para o segundo colocado.
3 pontos para o terceiro colocado.
1 pontos para o quarto colocado.
A quinta colocação servirá para critério de desempate.

O clube com o número de remadores participantes mais elevado será o ultimo critério de
desempate.
14. RECURSOS CONTRA DECISÕES DO JURI: Serão feitos em conformidade com
as Regras de Remo da CBR e Código Brasileiro de Justiça Desportiva, com o pagamento
da taxa de R$ 339,00 (Trezentos e trinta e nove reais), no ato da entrada do recurso, taxa
esta que não será devolvida em nenhuma hipótese.
15. HORÁRIOS DE TREINOS
Os treinos serão livres, a partir da chegada dos clubes. Nos dias das eliminatórias e das
finais, a raia de competição deverá estar livre 30 minutos antes do início. O barco que
permanecer na raia, automaticamente será punido com uma saída em falso, sendo
avisado pela arbitragem.
16. ALUGUEL/EMPRESTIMOS DE BARCOS: Os interessados em barcos de clubes
ou de particulares do Rio de Janeiro deverão contatar os mesmos.
17. HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO: Serão por conta de cada participante.
A CBR receberá as solicitações de alojamento para atletas ate dia 21/08. As vagas
disponíveis serão divulgadas ate dia 09/09.

