Boletim Informativo 15/2015

Campeonato Brasileiro de Remo 2015 Junior e Sênior.
A CBR comunica a transferência de data e local da segunda etapa do Campeonato
Brasileiro de Remo Junior e Sênior de 2015.
1. Local:
Brasília/DF.
A CBR transferiu a segunda etapa do Campeonato Brasileiro de Remo
Júnior e Sênior do Rio de Janeiro para Brasília. Obras de preparação da Lagoa
Rodrigo de Freitas para os Jogos Olímpicos Rio 2016 e o fato de já ter sido
realizada a primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Remo 2015 com
barcos 1x e 2- e Seletiva Nacional na cidade do Rio de Janeiro, justificam esta
decisão.
2. Data:
28 de outubro ao dia 1º de novembro.
3. Programação:
Dia 28/10/2015 - (quarta-feira) - Congresso técnico para confirmação dos
barcos e sorteio de balizas.
Dia 29/10/2015 - (quinta-feira) - eliminatórias.
Dia 30 e 31/10/2015 - (sexta-feira e sábado) - finais das provas na água.
Dia 1/11/2015 - (domingo) - programação com eventos de encerramento
com provas de remo indoor e outras provas.

4. Datas de inscrições:
A CBR receberá as inscrições de barcos com os nomes dos atletas,
solicitações de barcos e de alojamentos somente pelo e-mail
(informatica@cbr-remo.com.br) até o dia 20 de setembro de 2015.

5. Guarnições mistas:
Serão permitidas inscrições de barcos com atletas de clubes e federações
diferentes.

6. Empréstimo de Barcos
Os clubes que solicitarem embarcações serão atendidos conforme
prioridades e disponibilidade de barcos. Cada barco solicitado por clube
deverá seguir uma ordem de prioridade que poderá ser atendida.
No próprio e-mail de inscrição de barcos, o clube deve informar o nível de
prioridade para cada barco. O pedido não poderá repetir o nível de prioridade
por barcos.
Os barcos emprestados poderão ser compartilhados com mais de um clube,
principalmente nas fases eliminatórias.
A confirmação de empréstimo de barcos poderá ser ajustada nos casos de
desistências ou imprevistos com o equipamento.

7. Alojamentos
Atletas e outros membros da delegação que desejem as vagas nos
alojamentos disponibilizados pela organização do evento devem informar
isso na planilha de inscrições.
8. Transporte de barcos
A CBR poderá oferecer subsídios para transporte de barcos para Federações
que compartilharem carretas ou caminhões, otimizando o custo. Os clubes
(através das Federações) devem enviar um oficio com o custo total do
transporte, número de barcos e clubes atendidos por e-mail à CBR para
solicitar a ajuda de custo, que poderá ser total ou parcial. O pedido deve ser
feito até o dia 20/09/2015.

9. Formulário de Inscrições:
Cada clube poderá enviar somente um formulário de inscrição. Caso seja
necessária alteração, retirando ou acrescentando informações, deve enviar
novo formulário retificado até o dia 20/09/2015. O formulário mais recente
será o válido.
10. Taxas de inscrições:
O valor de inscrições será calculado individualmente para cada entidade
conforme as informações do formulário de inscrições. Custos de alojamento,
alimentação e transporte interno serão subsidiados.

11. Provas:

Ordem

Primeiro dia

Segundo dia

1

2XMJr

4-M

2

1X ASM

1X TAM

3

4-MJr

4-MPL

4

2XFPL

2XMPL

5

2XF

2XFS23

6

2XM

4XFJr

7

2XMS23PL

2XFS23PL

8

4-MS23

2XMS23

9

2XFJr

4-MS23PL*

10

2-F

4XMJr

11

4XM

4X F

12

1X TAF

2X LTA MIX

13

8+MJr

8+M

.
Rio de Janeiro 28 de agosto de 2015.

