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1. O SNAR 2016/2 será realizado na semana de 18 à 24 de Janeiro de 2016, programado co-
mo a segunda avaliação nacional da temporada. As avaliações são direcionadas para: 

a. Atletas Junior e Sênior que busquem integrar a Seleção Brasileira em competições in-
ternacionais na temporada 2016; 

b. Atletas interessados em COMPETIR no Campeonato Brasileiro de Barcos Curtos (Seletiva 
Nacional) para busca de ingresso à Seleção Brasileira para o Campeonato Mundial 2016; 

c. Atletas interessados em ter seus dados registrados e posicionados no ranking SNAR 
da Confederação Brasileira de Remo. 

 
2. Os testes obrigatórios para o SNAR 2016_2 estão listados abaixo. O protocolo deve seguir 
o documento disponível no site da CBR. 

REMOERGÔMETRO PESOS 

100m 
máximo 

500m 
máximo 

2km 
máximo 

30 minutos 
cad. 20 

Força Máxima 

 
100 m máximo / 500 m máximo / 2 km máximo / 30 minutos cad. 20 / Força Máxima 

 
2.1. Peso para a categoria Sênior e Sub23 Peso leve, seguindo procedimento de pesagem FISA. 

a. Masculino: Máximo de 74,0 kg 
b. Feminino: Máximo 60,0 kg 

 
3. Recomendações para a realização e envio dos testes 

a. Seguir o protocolo SNAR conforme apresentado em anexo no site da Confederação 
Brasileira de Remo (caso algum atleta interrompa o teste, o mesmo deve realizá-lo 
ainda no mesmo dia); 

b. Incluir observações ou informações adicionais para incremento da avaliação; 
c. Enviar todos os registros dos testes na planilha disponível no site da CBR para os e-

mails abaixo impreterivelmente até 28/01/2016. 



 

d. IMPORTANTE: Observar as orientações para preenchimento correto da planilha de 
dados dos testes. Erros na entrada de dados invalidam impossibilitam o arquivamento 
das informações.  
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