
 
 

  
  

COPA NORTE NORDESTE DE REMO 2015 

INFORMATIVO No. 01 

 1 - DATA E LOCAL  

 As provas da Copa Norte e Nordeste de remo em 2015 ocorrerão nos dias 23 e 24 de maio de 

2015, com possíveis eliminatórias no dia 22.  

 O Local será na raia da baía do Guajará que fica localizada na cidade de Belém, Estado do 

Pará, com a chegada ao Complexo Turístico Estação das Docas.  

 A competição será realizada em duas etapas: a primeira no sábado, dia 23/05/2015, das 9h 

às 12h. E a segunda, no domingo, dia 24/05/2015, das 9h às 12h00.  

 Havendo necessidade de realização de eliminatórias, as mesmas serão realizadas no dia 

22/05/2015.  

2.- DO DIREITO DE PARTICIPAÇÃO  

 Poderão participar desta competição todos os clubes de remo constituídos localizados no 

Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Pará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do 

Norte e Sergipe. 

  Os remadores 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 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 formulário, 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 preconizado 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.  

 As provas serão disputadas nas distâncias previstas pelo Código de Regata para cada 

categoria.  

 Somente serão confirmadas as provas com duas inscrições, no mínimo e de clubes 

diferentes.  

 Serão disputadas as provas: 

  SÁBADO DOMINGO 

 1ª PROVA 2X FEM. SENIOR 4X FEM. SENIOR 

 2ª PROVA 1X MASC. SUB23 PL 1X MASC. SUB23 

 3ª PROVA 2- MASC. JR "A" 2- MASC. PL 

 4ª PROVA 1X MASC. SENIOR 1X FEM. SENIOR 

 5ª PROVA 2X MASC. PL 2X MASC. SUB23 

 6ª PROVA 1X FEM. JR "B" 4- MASC. JR "A" 

 7ª PROVA 4X MASC. PL 2- MASC. SENIOR 

 8ª PROVA 2- MASC. JR "B" 1X MASC. PL 

 9ª PROVA 1X MASC. JR "A" 2X MASC. SENIOR 

 10ª PROVA 2X FEM. SUB23 1X MASC. JR "B" 

 11ª PROVA 4- MASC. SENIOR 8+ MASC. SENIOR 
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4- DAS INSCRIÇÕES  

 Será cobrado o custo de R$ 70,00 (setenta reais) por inscrição de atleta, independentemente 

da quantidade de provas que o mesmo participar.  

 O valor das inscrições deverá ser creditado conforme abaixo: 

 o 001 – Banco do Brasil  

o Agência – 3074-0 

o Conta Corrente –18.703-8  – Federação paraense de Remo  

o CNPJ – 03.918.087/0001-79  

 As inscrições deverão ser realizadas no formulário anexo e encaminhadas para o e-mail: 

informática@cbr-remo.com.br  até o dia 30 de abril de 2015 às 18 horas.  

 Somente serão consideradas válidas as inscrições que forem enviadas com os Termos de 

Responsabilidade, comprovante do Pagamento das Inscrições e Fotos ¾ de cada atleta. 

5 – Das categorias 

Para efeito de classificação, em cada categoria será considerada a idade a ser atingida pelo 

competidor durante o transcurso do ano de 2015.  

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

50% feminino.  

 As categorias não são aplicáveis aos timoneiros.  

 Não poderão ser utilizados timoneiros masculinos em guarnição feminina e/ou vice-versa.  

6- BARCOS  

 A Confederação Brasileira de Remo (CBR) receberá as solicitações de empréstimos de barcos 

e divulgará os contemplados de acordo com a disponibilidade em até 7 (sete)dias após ao 

encerramento das inscrições. 
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7- HOSPEDAGEM  

 A Federação paraense de remo - FEPAR oferecerá a Hospedagem para os atletas e técnicos 

no período de 5ª. feira 21/05/2015 até o segunda dia 25/05/2015.  

 Demais integrantes e acompanhantes da delegação deverão ser responsáveis pelos custos da 

hospedagem. 

* Em breve divulgaremos endereços e valores de hospedagem de hotéis próximos ao local de 

competição. 

 8.- ALIMENTAÇÃO  

 A Federação paraense de remo - FEPAR será responsável pelo fornecimento de almoço e 

janta na 5ª feira,  6ª feira, sábado e domingo para os atletas e técnicos.  

 O almoço e jantar deverão ser oferecidos em local a ser definido. 

 9 - TRANSPORTE  

 A Federação Paraense de Remo – FEPAR ficará responsável pelo translado dos atletas e 

técnicos do local da hospedagem para a raia de competição no período do evento em Belém. 
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CNPJ: 03.918.087/0001-79 

LUIZOMAR COSTA  

 Presidente 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

Declaro que estou apto física e mentalmente para participar do 

evento desportivo denominado: 

“COPA NORTE NORDESTE DE 201 ”.5  

Ao assinar este documento declaro ter conhecimento de todo o 

regulamento do evento e das regras exigidas pela Confederação 

Brasileira de Remo e da FISA. 

Portanto, eu 

………………………………………………………………..…, eximo de 

toda responsabilidade os organizadores e patrocinadores ligados à 

organização deste evento esportivo.  

Também, autorizo os organizadores do evento a utilizar imagens 

fotográficas e/ou vídeos nos quais eu possa aparecer. 

Este documento deverá ser encaminhado juntamente com a ficha 

de inscrição nominativa. 

DADOS DO ATLETA 

 

                 :Nome   

Clube                  : 

               :Estado   

Categoría           :  

Nº Documento    :  

Tipo Sanguíneo :  

Alergia a medicamento: 

Medicamentos de uso contínuo: 

_______________________________________________ 

ASSINATURA 


