Boletim Informativo 18/2015
CAMPEONATO BRASILEIRO DE REMO 2015 SEGUNDA ETAPA

1. Eliminatórias, repescagens, quartas de finais e semi-finais.
Devido ao numero de inscritos as provas eliminatórias e repescagens serão
distribuídas nos dias do evento após as confirmações dos barcos no congresso
técnico às 16 horas do dia 28/10/2015.
2. Guarnições mistas:
Serão permitidas inscrições de barcos com atletas de clubes e federações
diferentes.
3. Empréstimo de Barcos
Os barcos cedidos pela CBR não serão de uso exclusivo de qualquer equipe. O
empréstimo obedecerá aos seguintes critérios:
- retirada: máximo de 30 minutos de antecedência da prova.
- devolução: imediatamente após a realização da prova.
*A solicitação de barcos deve ser confirmada no Congresso técnico.
A CBR publicará uma lista de barcos disponíveis e as equipes que poderão utilizálos antes do inicio de cada dia de competição.
4. Congresso técnico
O congresso técnico será realizado no dia 28 de outubro de 2015 às 16 horas, no
local da regata Pontão de Brasília.
Solicitamos que os responsáveis pelas equipes a atualização seus contatos (nome,
clube que representa, telefone e email) porque esse será o meio pelo qual a CBR
enviará as mensagens e notificações sobre as provas, horários e outras
informações julgadas necessárias.
5. Alojamentos
O alojamento será no Minas Brasília Tênis Clube sem custo para equipes que
solicitaram reserva.
Os quartos são coletivos, para até 50 pessoas e os usuários devem levar roupa de
cama e travesseiro.

A entrada poderá ser feita no dia 28/10/2015 após as 12 horas (meio dia) e a saída
dia 01/11/2015 as 12 horas (meio dia).
Casos especiais devem ser solicitados para organização do evento.
6. Alimentação
A CBR oferecerá:
- café da manhã para os atletas alojados no Minas Brasília Tênis Clube nos dias
29, 30, 31/10 e 01/11/2015.
- almoço para todos os atletas inscritos nas competições nos dias 29, 30, 31/10 e
01/11/2015. O local será divulgado posteriormente.
O jantar será responsabilidade de cada equipe. Havendo interesse das equipes e
mediante adesão poderemos negociar o fornecimento do jantar com o restaurante
que oferecerá o almoço.
7. Transporte interno
Transfer alojamento para Raia:
Serão divulgados os horários no congresso técnico.
 Disponível somente nos dias 28, 29, 30 e 31 de outubro e 01 de novembro de
2015.
Transfer Aeroporto para alojamento:
Deverão ser agendados por email até dia 15/10/2015.
*Disponível somente nos dias 28/10/2015 e 01/11/2015.
8. Hotéis sugeridos para equipes que não utilizarão alojamentos

HOTEL
AIRAM

SINGLE
R$ 129,00

BAY PARK

R$ 149,00

BITTAR INN

R$ 140,00

PLAZA BITTAR

R$ 160,00

MONUMENTAL
R$ 180,00
BITTAR
AMÉRICA BITTAR R$ 200,00
PHENICIA
BITTAR

R$ 210,00

9. Transporte de barcos

DOUBLE
R$
149,00
R$
199,00
R$
170,00
R$
190,00
R$
200,00
R$
220,00
R$
230,00

TRIPLO
R$
199,00
R$
249,00
R$
240,00
R$
260,00
R$
270,00
R$
290,00
R$
300,00

CONTATO
0800-61-0999 / (61)
2195-4118
61- 3962-0623/ 30373000

(61) 3704 5000

Será feita conforme acordado com as federações que solicitaram dentro do prazo
divulgado e definido.
10. Outras informações:
*Provas com menos de 03 (três) confirmações no Congresso técnico serão
canceladas.


Sugerimos a marcação de viagem de retorno somente a partir do fim da
tarde de domingo devido aos eventos programados.



Os horários e dias das provas poderão ser alterados conforme as condições
do tempo.

.
Rio de Janeiro 05 de outubro de 2015.

