
Bem-vindos a Florianópolis!

Nada  como  juntar  remo  e  praia  em  um  dos  locais  mais  movimentados  e

paradisíacos do Brasil. A Capital catarinense sediará entre os dias 05 e 06 de

fevereiro de 2022, a I Copa Brasil de Remo de Praia, na Praia de Canasvieiras.

Os atletas de vários Estados do Brasil, participarão de provas individuais e por

revezamento,  totalizando 08 classes  no individual  e  02 de revezamento de

acordo com as regras de inscrição.

Local de competição

O  local  das  provas  ocorrerá  na  Arena  Curta  mais  Floripa  na  Praia  de

Canasvieiras  localizada  na  parte  direita  da  praia,  próximo ao  Trapiche

Municipal.

As provas são realizadas em baterias de duplas, todas utilizando os mesmos

modelos de barcos, o Single Coastal da Marca Swift. 

A  linha  de  largada  acontecerá  abaixo  do  Portal  montado  na  praia  onde  o

participante correrá cerca de 50 metros até chegarem aos seus barcos. A partir

dai são 250 metros contornando boias em estilo  slalom e o retorno em linha

reta até a praia, onde o remador deve correr até a linha de chegada. 

As  baterias  eliminatórias  iniciarão  no  sábado  dia  05  de  fevereiro  com  a

primeira largada às 08:00h, sendo que provas seguintes ocorrerão a cada 15

minutos. As baterias de revezamento terão 20 minutos de intervalo entre cada

uma delas. Os quatro melhores tempos dos atletas participantes nas baterias

individuais e por equipes, avançam para as semifinais e finais que ocorrerão no

domingo, dia 06 de fevereiro. 

A programação, bem como os chaveamentos estarão disponibilizadas no site

www.remobrasil.com. 

http://www.remobrasil.com/


No domingo, dia 06 de fevereiro, a partir das 08:00h iniciarão as semifinais. Os

dois  melhores  tempos  das  semifinais  avançam  as  finais,  e  os  eliminados

recebem automaticamente medalhas de bronze. A programação de intervalo

entre provas de semifinais e finais poderá ser reduzida para 10 minutos entre

cada bateria, sendo a programação de horários definida após o fechamento

das provas eliminatórias.

Credenciamento e Congresso Técnico

O credenciamento e congresso técnico ocorrerá no dia 04 de fevereiro às 17h

em  local  ainda  a  ser  confirmado.  Os  participantes  poderão  enviar

representantes e fazer o seu credenciamento. 

O credenciamento é obrigatório e  dá acesso à  área de competição.  Para o

credenciamento  é  necessário  apresentar  o  documento  de  identidade  do

atleta,  bem como apresentar  o  atestado  de vacinação  e  o  termo de

responsabilidade do evento. 

Ainda no congresso técnico serão confirmados a participação dos remadores

nas baterias, bem como explanada toda as condições de prova, regras gerais e

dúvidas relacionadas as provas.

Como chegar a Arena de Praia

A Praia  de  Canasvieiras  fica  a  30  minutos  do centro  de  Florianópolis.  Para

chegar ao norte da Ilha é necessário utilizar a rodovia SC401 até o bairro. O

local do Evento será na Arena Curta mais Floripa, que está localizada próximo

ao Trapiche municipal, local de entrada dos credenciados.



  Local do evento na Praia de Canasvieiras

Local de Arena Curta Mais Floripa


