
 

 

2º Boletim Informativo do Campeonato Brasileiro de Remo 2014 

 

A Confederação Brasileira de Remo vem através deste boletim, prestar esclarecimentos 

importantes sobre o Campeonato Brasileiro de Remo 2014, em São Paulo. 

1. Controle de Dopping 

Poderá ser realizado dentro do Campeonato Brasileiro de Remo controle de Dopping nos 

atletas que subirem ao pódio. 

 
2. Dobras 

O intuito do programa nas provas do Brasileiro de Remo é que atletas sejam avaliados em 
barcos pequenos e evitem dobras na competição, priorizando que cada atleta participe 
apenas no barco que treina regularmente. 

 
3. Intervalos 

Será definida no Congresso Técnico a possibilidade de antecipar as primeiras provas em 30 
minutos para aumentar o tempo de intervalo entre provas de Skiff F JR B para utilização 
de embarcações emprestadas para mais de um Clube ou prova. 

 
4. Avaliação para seleção Brasileira 

Nos barcos pequenos, os atletas serão avaliados e poderão ser chamados apara 
acampamentos antes da seletiva de 2015. 

 
5. Premiação 

O campeão geral do Evento em cada categoria será o Clube que tiver maior número de 
vitórias, porém não haverá critério de desempate, podendo haver mais de 1 vencedor.   

 
6. Guarnições mistas 

Poderá haver guarnições mistas em um mesmo barco desde que de Clubes da mesma 
Federação e que estejam uniformizadas representando uma entidade federada. 

 
 

7. Atletas e Clubes estrangeiros  

Atletas e Clubes estrangeiros poderão participar do Campeonato, porém barcos somente 
com atletas estrangeiros não serão listados no resultado oficial do campeonato e não 
somaram vitórias para o clube mesmo que o clube seja brasileiro. 

 
8. Confirmação de provas 

As provas divulgadas no boletim inicial serão confirmadas mediante finalização das 
inscrições e serão divulgadas as provas confirmadas assim que finalizarem as inscrições. 
As embarcações que não obterem um número mínimo de 03(três) participantes serão 
canceladas. 

 

 



 

As provas do Para Remo  

A CBR definiu as provas que serão disputadas no Campeonato Brasileiro de Remo 2014, em São 

Paulo. As provas foram selecionadas levando em consideração os registros de atletas 

paralímpicos e Clubes que desenvolvem o Para Remo.  

 1x AsM 

 1X TaW 

 1X TaM 

 2X LTA Misto 

Todo atleta que não possui classificação funcional no painel FISA e pretender participar do 

evento deverá necessariamente agendar a sua classificação através do email  

guilhermesoares@cbr-remo.com.br, encaminhando os laudos médicos que comprovem sua 

lesão.  A avaliação será realizada somente no dia 25 de Setembro entre 15:00 e 18:00 horas. 

Para padronização e evitar desvantagens nas competições somente serão permitidos os barcos 

do fabricante Vicente Dors nas provas de skiff (As e TA). A CBR terá barcos disponíveis para 

empréstimo mediante solicitação que deve ser enviada juntamente com a inscrição. 

Caberá ao Clube e ou atleta as adaptações e remos compatíveis para remar com o barco que 

será emprestado. 

As provas do paraolímpico terão critérios diferentes aos utilizados nas categorias júnior e sênior, 

podendo haver barcos mistos de federações distintas. 

Em caso de mais de 6 participantes por prova será realizado eliminatória.  

 

 

mailto:guilhermesoares@cbr-remo.com.br

