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Boletim Técnico – 02/2016 
Referente à Qualificação Interna 2 
Campeonato Sul-Americano, Tentativa de Índice 
 
Conforme informado no Caminho de Seleção 2016 e de acordo com os objetivos de desenvol-
vimento de guarnições à longo prazo, a participação da equipe nacional no Campeonato Sul 
Americano de Remo 2016, a realizar-se de 25 à 27 de Março, em Valparaíso – Chile, prioriza a 
formação de guarnições Junior, Sub23 e provas do programa do Campeonato Mundial 2016.  

Visando proporcionar oportunidade de participação de atletas Sênior que possuem interesse 
em competir no evento Sul Americano, abrir-se-á processo de solicitação de tentativa de índi-
ce, a ser obtido na Qualificação Interna 2, nos barcos a) Dois Sem Peso-leve Masculino; b) 
Quatro Sem Peso-leve Masculino; e c) Dois Sem Feminino Sênior , conforme requisitos: 

 os atletas deverão enviar solicitação de tentativa de índice da guarnição formada 
através do e-mail varriale@remobrasil.com até o dia 26 de Janeiro; 

 ter realizado e enviado os resultados do SNAR 1 e 2 dentro do prazo estipulado; 
 

Condições para tentativa de índice em 2-HPL,  4-HPL  e 2-FS na Qualificação Interna 2: 

1. As solicitações de tentativa de índice serão analisadas e a aceitação de partici-
pação será comunicada diretamente aos interessados até o dia 28 de Janeiro; 

2. A Confederação disponibilizará barcos Filippi e remos Concept2, da CBR, às 
formações aprovadas para tentativa de índice, para treinamento e avaliação, 
do dia 1 ao 14 de Fevereiro, na raia da USP. Os atletas interessados em tenta-
tiva de índice em 2-HPL, 4-HPL e 2-FS serão responsáveis pelo seu desloca-
mento, hospedagem e alimentação durante o período da Qualificação Interna 2; 

3. As avaliações serão realizadas na Raia de Remo da USP, nos dias 12, 13 e 14 
de Fevereiro; 

4. A pesagem dos atletas seguirá regramento FISA; 
5. O índice de qualificação é considerado conforme tempos de referência em uso 

pela Seleção, comparado com os demais barcos que participaram das QI 1 e 2. 
Para validação da tentativa, formações Sênior A deverão estar entre os 3 me-
lhores percentuais na média das 3 avaliações; 

6. A Qualificação Interna 2 é válida para o Campeonato Sul Americano, devendo 
as formações que visam competir o Mundial 2016 buscar qualificação nas eta-
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pas de QI 3 e 4. Por não fazer parte do programa mundial, o Quatro Sem Peso-
leve tem como única competição da temporada o Campeonato Sul Americano. 

 
Em caso de maiores esclarecimentos, favor entrar em contato por e-mail. 

Marcello Varriale 
varriale@remobrasil.com 
Coordenador Técnico da Seleção Brasileira 
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