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BOLETIM INFORMATIVO 05/2014 

 
 

CAMPEONATO BRASILEIRO DE REMO MASTER 2014 
 
 

1. DATA E LOCAL  
• As provas do Campeonato Brasileiro de Remo Master de 2014 ocorrerão nos dias 15 e 16 de 
novembro de 2014, no Lago Paranoá – Brasília - Distrito Federal. 
 

• A competição será realizada em duas etapas, a primeira no sábado, dia 15/11/2014, das 9h às 
17h. E a segunda, no domingo, dia 16/11/2014, das 9h às 12h30. 

 
2.-    DO DIREITO DE PARTICIPAÇÃO 
 

• Poderão participar todos os clubes de remo constituídos em território brasileiro.  
 

• Os remadores Master só poderão participar representando seu respectivo clube. Inscrições de 
atletas avulsos não serão aceitas. 

 
• O campeonato permitirá constituição de guarnição mista, formada por atletas de clubes 
diferentes. Para efeito de pontuação geral, a contagem vai para o saldo do clube que realizou a 
inscrição. 
  

• A participação do remador Master deverá seguir as condições abaixo: 
 
o Cada remador é o único responsável pela sua condição física e de saúde, devendo assinar 
e encaminhar obrigatoriamente o termo de responsabilidade que será disponibilizado sob 
a forma de um formulário, juntamente com (i) "Atestado de Saúde", digitalizado, (ii) grupo 
sanguíneo; (iii) restrições medicamentosas, com vistas a eventual atendimento de 
emergência, que estará disponível no evento . 

 
o A guarnição será responsável por estar na zona de partida com 5 minutos de 
antecedência, conforme é consignado no regulamento da Federação Internacional de 
Remo (FISA). 
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3.-     DAS PROVAS 
 

• As provas serão realizadas de acordo com o regulamento da FISA no que diz respeito ao 
desenvolvimento da regata. 
 

• Todas as provas serão disputadas na distância de 1.000 Metros. 
 

• As provas que serão disputadas serão: 
 

o Masculino                                    1X; 2X; 4X; 4-;4+, 2-; 8+ 
o Feminino                                      1X; 2X; 4X; 4-;4+, 2-; 8+ 
o Misto                                            2X; 4X; 4+, 8+ 
o Peso Leve                                   1X Masculino e Feminino: em todas as categorias em que 
houver inscrições. 

 
• Somente serão confirmadas as provas com duas inscrições, no mínimo. 
 
PROVA ESPECIAL 
• A última prova do domingo será o “DESAFIO DA REPÚBLICA”, a ser disputado em uma 
distância de 6 (seis) quilômetros, na categoria Master “D”. 

 
OBS:  

• Na formação das guarnições, o intervalo entre o atleta mais novo e o atleta mais velho não 
poderá ser superior a 20 (vinte) anos.  

•  
Exemplo: Guarnição Master “D” (média 50 anos) - para incluir um atleta 
de 60 (sessenta) anos, o atleta mais jovem deverá ter 41 (quarenta e um) 
anos. A média de idade da guarnição deverá estar enquadrada na 
categoria. 

 
• As provas de 4+ em somente serão incluídas se os clubes trouxerem os barcos porque não há 
disponibilidade desses barcos em Brasília e nem na CBR. 
 

• Incluímos as provas de skiff peso leve para tornar as provas mais equilibradas. Não há 
impedimento dos remadores peso leve participarem das demais categorias. 
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4.- DAS CATEGORIAS 
 

CATEGORIA IDADE 
A 27/35 
B 36/42 
C 43/49 
D 50/54 
E 55/59 
F 60/64 
G 65/69 
H 70/74 
I 75/79 
J 80 ou mais 

 

• Para efeito de classificação, em cada categoria será considerada a idade a ser atingida pelo 
competidor durante o transcurso do ano de 2014. 

 
• O enquadramento da guarnição na categoria levará em conta a média das idades, sem 
considerar a faixa etária do timoneiro, no caso da guarnição 8+. 

 
• Será considerada guarnição mista aquela que tenha em sua composição 50% masculino e 50% 
feminino. 

 
• As categorias não são aplicáveis aos timoneiros. 
 

• Timoneiros masculinos serão permitidos em guarnições femininas e vice versa.  

5.- BARCOS 
• A Confederação Brasileira de Remo (CBR) disponibilizará barcos para a realização do 
Campeonato, porém ainda não temos o balanço da quantidade que serão deslocados. 
 

• No próximo boletim divulgaremos a quantidade de barcos que estarão disponíveis para 
aluguel aos participantes. 

 
• Seremos obrigados a definir um valor de aluguel, mesmo para os barcos disponibilizados pela 
CBR. Os recursos arrecadados com a locação auxiliarão no custeio das despesas com o 
transporte dos barcos. 

 
• Os Clubes de Brasília também possuem barcos que serão colocados à disposição para aluguel. 
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6.- HOSPEDAGEM 
• Já efetuamos reserva junto ao Clube Minas Brasília Tênis Clube, associação que oferece 
hospedagem em alojamentos com quartos para 50 pessoas, ao custo de R$ 40,00 a diária. O 
Minas fica no Setor de Clubes Norte, Trecho 3, Asa Norte. 
 

• A rede hoteleira de Brasília é localizada no Plano Piloto, a uma distância máxima de 4 
quilômetros do Lago Paranoá. 

• Nos próximos Boletins informativos publicaremos algumas opções de hotéis e média de 
preços das diárias. 

 
7.- ALIMENTAÇÃO 

• No local da competição haverá restaurantes e lanchonetes oferecendo alimentação. 

8.- TRANSPORTE 
• Não há linhas diretas de ônibus para os trechos do Lago Paranoá onde a competição será 
realizada. O transporte para a raia das provas poderá ser realizado por táxis ou vans. na 
medida do valor do transporte que ficar a cargo da Federação de Remo de Brasília. 

9.- TURISMO 
• Publicaremos, nos próximos informes, sugestões de passeios turísticos em Brasília para os 
acompanhantes dos competidores. 
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