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REGULAMENTO DAS COMPETIÇÕES DE REMO – FERESC/2020

ARTIGO 1º - Disposições Iniciais
A Federação de Remo do Estado de Santa Catarina – FERESC com a finalidade de promover e
elevar o nível técnico do remo no Estado catarinense, apresenta este único documento que
normatiza as competições promovidas pela FERESC no ano de 2020.
ARTIGO 2º - Disposições gerais
Todas as competições serão regidas pelo Código Brasileiro de Remo da Confederação
Brasileira de Remo - CBR com as alterações aqui descritas.

ARTIGO 3º - Competições e campeonatos
a) Regatas Oficiais – Sendo quatro etapas com um clube campeão por etapa e campeões
gerais por categoria dos estaduais (Escola, Júnior, Sênior, Máster e Para-Remo) que
será o resultado da soma dos pontos por categoria nas quatro etapas.
b) Regatas Extras:
Velocidade – Provas de 500 metros
Maratona – Provas de 5.000 metros
ARTIGO 4º - Calendário
O calendário aprovado segue em anexo a este regulamento.
ARTIGO 5º - Categorias e distâncias
Infantil (até 12 anos), Juvenil (até 14 anos), Estreante (novos atletas conforme parágrafo abaixo),
e as demais serão em conformidade com o regulamento da CBR, sendo: Júnior “B” (até 16
anos), Júnior A (até 18 anos), Sub 23, Sênior (aberto), Sênior Peso Leve, e Máster.
O atleta na categoria Estreante participará apenas no ano de estreia e poderá participar de
outras categorias sem perder a condição de Estreante. Considera-se apenas estreante atletas
que remam. Competir como timoneiro não o incluí na categoria Estreante.
As distâncias das provas referentes às Regatas Oficiais (Artigo 3º, alínea “a”) serão:
Categoria
1ª Etapa
2ª Etapa
3ª Etapa
4ª Etapa
Distância
Distância
Distância
Distância
(metros)
(metros)
(metros)
(metros)
Infantil
250
Juvenil
1.000
1.000
500
Júnior B
Júnior A
Sub-23
1.000
1.000
1.500
500
Peso Leve
Sênior
Estreante
Máster
1.000
1.000
1.500
500
Para-Remo
Intervalo das provas: 10 minutos

2
ARTIGO 6º - Pontuação e premiação
O sistema de pontuação será aplicado a todas as competições e campeonatos, e será declarado o
clube campeão aquele que somar o maior número de pontos.
As provas terão pontos diferentes por tipo de embarcação, e serão contabilizados conforme a
tabela abaixo:
Colocação
1º Lugar
2º Lugar
3º Lugar
4º Lugar
5º Lugar
6º Lugar

Canoe 1x 2x 210 Pontos
7 Pontos
5 Pontos
4 Pontos
3 Pontos
2 Pontos

4- 4+ 4x
13 Pontos
9 Pontos
6 Pontos
4 Pontos
3 Pontos
2 Pontos

8+
15 Pontos
11 Pontos
7 Pontos
5 Pontos
3 Pontos
2 Pontos

Obs.: Nas categorias Infantil e Juvenil do 6º lugar em diante, todas as colocações pontuarão 1
ponto.
As premiações terão os seguintes critérios:
Os atletas que se classificarem em 1º, 2º e 3º lugares, receberão medalhas douradas, prateadas e
bronzeadas respectivamente.
●
Regatas Oficiais: Em cada etapa será premiado apenas o clube campeão que somar a
maior quantidade de pontos.
Os campeões estaduais serão conhecidos com a somatória dos pontos por categoria nas quatro
etapas.
As categorias serão divididas da seguinte forma:
●
Escola: Categoria Infantil, Juvenil e Estreante (masc. e fem.) 1 (um) troféu de Campeão,
1 (um) troféu de Vice Campeão e 1 (um) troféu de 3º colocado;
●
Júnior: Categoria Júnior B e Júnior A (masc. e fem.) 1 (um) troféu de Campeão, 1 (um)
troféu de Vice Campeão e 1 (um) troféu de 3º colocado;
●
Sênior: Categoria Sênior (aberto), Sub-23 e Peso Leve (masc. e fem.) 1 (um) troféu de
Campeão, 1 (um) troféu de Vice Campeão e 1 (um) troféu de 3º colocado;
●
Máster: Categoria A, B, C, D, E, F (masc., fem. e misto) 1 (um) Troféu de Campeão, 1
(um) Troféu de Vice Campeão e 1 (um) Troféu de 3º colocado;
●
Para-remo: Categoria PR1, PR2 e PR3 (masc., fem. e misto) 1 (um) Troféu de Campeão,
1 (um) Troféu de Vice Campeão e 1 (um) Troféu de 3º colocado.
O Clube vencedor do Campeonato Estadual de Remo Sênior ficará de posse transitória da Taça
Governo do Estado 1918.
O Troféu Adolfo Konder de posse transitória, ficará com o vencedor da prova de Single Skiff
Sênior “A” masculino.
Caso haja empate em pontos serão obedecidos os seguintes critérios:
1º O clube que obtiver o maior número vitórias, 2ºs lugares, 3ºs lugares e assim sucessivamente
até se esgotarem as possibilidades de classificação nas provas.
2º O clube que obtiver o maior número de atletas vitoriosos, depois os com 2ºs lugares, 3ºs
lugares e assim sucessivamente.
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ARTIGO 7º Convidados
Serão aceitos clubes convidados (clubes não federados na FERESC) e, quando inscritos,
participarão sempre pelas raias externas.

ARTIGO 8º - Controle de Atletas, Saudação e Número na Prova
A identificação dos atletas inscritos na regata será feita, obrigatoriamente, pela Comissão de
Controle, através de Documento de Identidade, carteira da FERESC ou carteira da CBR. O
documento deverá ser entregue a organização com no mínimo 01 (uma) hora antes da prova.
Após a chegada, a saudação ou apresentação ao público será obrigatória a todos os atletas
competidores da prova.
A organização da regata poderá fazer checagem de atletas a qualquer momento antes ou após a
prova, devendo o barco/equipe seguir as orientações dos árbitros. A não obediência à
sinalização da arbitragem, mesmo após a prova, poderá desclassificar a equipe.
A guarnição cujo timoneiro levar peso extra (morto), obrigatoriamente, deverá apresentá-lo para
a Comissão de Controle na chegada.
Todas as guarnições participantes deverão ser identificadas na proa do barco com o número da
respectiva baliza. Somente será aceito na largada barco sem número de baliza, se autorizado
pelo Árbitro de Partida. Cada clube será responsável pelo fornecimento e instalação das placas
com no mínimo 18 cm de altura.

ARTIGO 9º - Inscrições e sorteio de balizas
Cada Clube será responsável integralmente pelas suas inscrições, mesmo após o envio.
As inscrições ocorrerão em duas etapas:
Etapa 1: Inscrição de barcos 28 dias antes da regata, até às 23h59;
Etapa 2: Inscrição nominal dos atletas 14 dias antes da regata, até às 09h59.
Obs.: Vide no final do Regulamento as datas oficiais.
As inscrições de barcos (Etapa 1) deverão ser enviadas por email para FERESC
(feresc.remo@gmail.com), em arquivo formato Excel (ou outra forma de planilha eletrônica).
As inscrições nominais dos atletas (Etapa 2) poderão ser enviadas por email para FERESC
(feresc.remo@gmail.com), em arquivo formato Excel (ou outra forma de planilha eletrônica), ou
entregues pessoalmente no momento do sorteio de balizas (em 4 vias). Barcos inscritos na Etapa
1 que não tiverem inscrições nominais efetivadas na Etapa 2, terão suas inscrições
automaticamente excluídas.
Cada clube terá a quantidade de inscrições ilimitadas por provas (guarnição A, B, C, D, etc),
porém, o clube pontuará apenas na melhor guarnição classificada da prova. Caso as demais
guarnições do mesmo clube fiquem entre os três primeiros colocados, estes atletas receberão as
correspondentes medalhas e continuam sem pontuar para a regata.
Nas regata realizadas em Florianópolis, cada prova terá limite máximo de 7 (sete) barcos. Caso
ultrapasse essa quantidade, serão realizadas eliminatórias simples. Regatas em Blumenau o
limite da raia será de 5 barcos (exceção para 4 barcos para as provas de 4+)
Nas provas com apenas um clube inscrito, mesmo tendo guarnição A, B, C, etc., acontecerá a
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prova, cabendo medalhas para os vencedores, e pontuará apenas do melhor colocado.
O clube que inscrever uma única guarnição na prova, e for o único, será obrigado inscrever, ao
menos, uma segunda guarnição em até 48h após a data da inscrição de barcos, para ocorrer a
prova. Caso contrário a prova não acontecerá.
A relação nominal dos atletas que participarão das provas deverá conter os nomes dos atletas,
números das inscrições junto a FERESC, ano de nascimento e as respectivas provas que
participarão. Caso faltem informações que identifique perfeitamente o remador, o barco será
eliminado da disputa.
O sorteio de balizas iniciará às 10h00, no mesmo dia das inscrições nominais, no Parque Náutico
Walter Lange, e seguirá os seguintes critérios:
1º - Somente é permitido a desistência de alguma inscrição antes de iniciar o procedimento de
sorteio de balizas;
2º - Serão sorteados primeiramente os barcos “A” de cada entidade, que ocuparão as balizas
prioritárias. Em Florianópolis as balizas prioritárias são as balizas próximas à terra. Em Blumenau
não há baliza prioritária.
Obs: Caso haja Eliminatória, serão sorteados os barcos “A” como “Cabeça de Chave” de
cada prova, não se aplicando o sorteio de baliza prioritária. Os barcos classificados para as
Finais ocuparão por classificação as balizas prioritárias.

A filiação de novos atletas na FERESC deverá acontecer até 15 (quinze) dias antes de cada
regata, com a entrega do formulário específico, documentos dos atletas e devido pagamento da
taxa de inscrição (caso necessário o pagamento).
As regras de transferência seguirão as regras vigentes da CBR (Regra 39, ano 2017), que proíbe
um remador competir por dois clubes e/ou duas federações na mesma temporada. O prazo de
transferência será de 15 (quinze) dias anteriores a data da regata. Caso seja publicado novo
normativo de transferência pela CBR, valerá o mais atual.

ARTIGO 10º - Substituições de Atletas
Fica estabelecido que todas as substituições deverão ser entregues antes do início da prova,
seguindo as regras da CBR. Nas provas de Single Skiff o atleta somente poderá ser substituído
através de atestado médico. O atleta substituído por atestado não poderá participar de outra
prova na regata.
Não poderão acontecer substituições cruzadas entre barcos de um mesmo clube na mesma
prova.
Serão considerados reservas todos os atletas inscritos regularmente pelo clube na FERESC.

ARTIGO 11º - Das provas, intervalos e distâncias
Início e Intervalos – Conforme estipulado no calendário de cada etapa e Programa de Regata.
Caso ocorra algum impedimento para o início da regata, a Comissão de Arbitragem da FERESC
poderá protelar o início.
Distâncias – Definidas conforme etapa/categoria seguindo diretrizes do Artigo 5º.
O “Período de Apresentação” da guarnição ao Árbitro de Largada será de 5 (cinco) minutos
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antes do início da prova. Os barcos deverão estar na linha de largada à disposição do Árbitro de
Largada.
Os barcos que se apresentarem fora do Período de Apresentação (no intervalo de 2 minutos e a
largada) estarão sujeitos a uma punição com 1 (uma) saída em falso, que deverá ser anunciada
pelo Árbitro.
A Raia nº 1 sempre será à esquerda do Árbitro de partida, conforme regra FISA (o local do Árbitro
de Partida é na saída de frente para chegada).

ARTIGO 12º - Da arbitragem
As distâncias e o local da prova poderão ser alterados a critério da Comissão de Arbitragem,
dependendo das condições da raia.
Não cabe a arbitragem conduzir a equipe, somente alertá-la de situações de risco.

ARTIGO 13º - Considerações finais
Ficam os clubes Riachuelo, Martinelli, Aldo Luz e América, obrigados a inscrever dois (2) árbitros
em cada regata, para atuarem na equipe de arbitragem, e realizarem o pagamento de R$ 200,00
a FERESC por regata, valor este que será revertido integralmente ao ressarcimento dos árbitros.
Obs.1: A indicação do árbitro deve ser realizada no momento da inscrição da regata;
Obs.2: O valor de R$ 200,00 deve ser entregue em dinheiro para o Controle da regata, junto dos
documentos de identificação dos atletas;
Obs.3: Se aplica esta obrigatoriedade a todas as regatas citadas no Artigo 3º deste
Regulamento.
Obs.4: O descumprimento dessa regra gera punição de menos cinco pontos (5) por árbitro
ausente, retirado da pontuação geral da respectiva regata.
Ficam disponibilizadas a FERESC as lanchas dos Clubes para a equipe de arbitragem e
organização das regatas, sendo que duas delas serão utilizadas em água e a outra como
reserva.
O atleta que não se apresentar para a premiação junto com os demais ou sem uniforme do clube
será advertido formalmente.
A integridade física e a saúde de cada atleta, antes e durante as competições, será de
responsabilidade dos clubes afiliados, não cabendo a FERESC a fiscalização da saúde dos
atletas inscritos.
O programa de provas segue em anexo a este regulamento.
Havendo transferência de datas de regatas por mais de trinta dias, serão feitas novas inscrições.
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Datas oficiais do Estadual 2020:
1ª Etapa FLN

2ª Etapa FLN

3ª Etapa FLN

4ª Etapa BLU

Inscrições de
Barcos

22/02

25/04

20/06

12/09

Inscrições
Nominais

07/03

09/05

04/07

26/09

Regata

21/03

23/05

18/07

11/10

O presente regulamento entra em vigor na data de sua aprovação em regime de maioria pelos
clubes filiados, fazendo a FERESC sua publicação, revogando-se as disposições em contrário e
regulamentos anteriores.
Florianópolis, 7 de janeiro de 2020.

CALENDÁRIO FERESC 2020
Prova

1ª Etapa - 21/ Mar

2ª Etapa - 23/ Maio

3ª Etapa - 18/ Jul

4ª Etapa - 11/ Out

Pres. Getulio -08 AGO

Categorias

Provas por Categoria

1

Escaler - Escola Naval

Escaler - Escola Naval

Escaler - Escola Naval

4+ Master C Masc

A decidir

Infantil

2

2

4x Jr A Masc

4- Jr A Masc

4- PL Masc

2x Jr A Fem

A decidir

Juvenil (Juv)

4

3

2x Jr B Fem

2x Estreante Fem

2x Sub 23 Fem

2x Sr Masc

A decidir

Estreante

5

4

1x Juv Masc

2- PL Masc

Canoe Infantil Masc

1x PR1 Masc/Fem

A decidir

Junior B (Jr B)

5

5

1x Master E Masc

2x Estreante Masc

2x Jr A Masc

2x Juv Fem

A decidir

Junior A (Jr A)

10

6

2- Sub23 Masc

8+Jr A Masc

1x Sr Masc

4+ Estreante (*)

A decidir

Sub - 23

4

7

4x Sr Fem

1x Master C Masc

2x PR3 Misto

2x Sr Fem

A decidir

Peso Leve (PL)

4

8

1x Estreante Masc

4- Sr Fem

1x Sr Fem

1x Master F Masc

A decidir

Senior (Sr)

10

9

1x Juv Fem

1x PL Masc

Canoe Infantil Fem

1x Jr B Masc

A decidir

Para-Remo

2

10

2- Sr Masc

2x Juv Masc

1x Jr A Masc

2x PL Masc

A decidir

Master < 50 anos

2

11

2x Master D Misto

2- Jr B Mas

2x Sub23 Masc

1x Estreante Fem

A decidir

Master > 50 anos

4

12

1x Jr A Fem

2x Master E Masc

2x Jr B Masc

1x Sub23 Masc

A decidir

Total

52
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2- Jr A Masc

1x Jr B Fem

4x Jr A Fem

4+ Jr A Fem

A decidir

14

4x Sr Masc

4- Sr Masc

8+ Sr Masc

PROVA EXTRA

A decidir

(*) 4+ Estreante pode ser do gênero masculino, feminino ou misto.

Campeonato Estadual de Escola de Remo
Campeonato Estadual de Júnior
Campeonato Estadual de Sênior
Campeonato Estadual de Para-Remo
Campeonato Estadual Master

Roque Ricardo Zimmermann
CREF 014236-G/SC
Diretor Técnico FERESC

Total
11

15

18
2
6
52

AGENDA 2020
DATA

REGATA

05 a 09 de Fev

Brasileiro de Barcos Curtos - SP

21 de Março
17 a 19 de Abril
23 de Maio
18 de Julho
08 de Agosto
28 a 30 de Agosto
29/Set a 4/Out
11 de Outubro
16 a 18 de Outubro
06 a 08 Nov
13 a 15 de Nov

Estadual - 1 Etapa - Florianópolis
Jovens Talentos - 1 Etapa - RS
Estadual - 2 Etapa - Florianópolis
Estadual - 3 Etapa - Florianópolis
Regata Presidente Getúlio
Copa Sul Sudeste - Curitiba
Brasileiro Barcos Longos - RJ
Estadual - 4 Etapa - Blumenau
Brasileiro Para Remo
JASC - Rio dos Cedros
Jovens Talentos - 2 Etapa - RS

