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Campeonato Brasileiro de Barcos Curtos – Seletiva Nacional 2016 
 
O Campeonato Brasileiro de Barcos Curtos será realizado entre os dias 7 e 10 de abril de 
2016, na Raia de Remo da USP, São Paulo. O campeonato resultará nos remadores mais 
rápidos do país na temporada 2016, em barcos curtos, em categoria absoluta e também nas 
respectivas categorias dos atletas. Os atletas com melhores resultados pontuarão para seus 
respectivos clubes, de forma a definir o ranking de barcos e também de clubes ao final da 
competição. 
 
O campeonato é também o principal evento seletivo para entrada de remadores ao grupo de 
preparação da Seleção que poderá, mediante avaliações do nível das provas, representar o 
Brasil em competições internacionais na temporada a partir do mês de maio, ou seja, Copas 
do Mundo, Regatas internacionais e Campeonato Mundial de provas não olímpicas. 
 
1. ORGANIZAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BARCOS CURTOS 
Com objetivo de proporcionar provas com maior nível de disputa, o Campeonato Brasileiro de 
Barcos Curtos está organizado em duas fases, com o seguinte formato: 
 
Fase 1 – Troféu Brasil de Barcos Curtos 
A primeira fase da competição – dias 7, 8 e 9 de abril –  definirá o RANKING ABSOLUTO por 
barco, sem distinção de categorias. Todos os remadores Junior, Sub23, Peso-leve e Sênior 
competirão na mesma prova, com agrupamento de categorias e em confronto direto por tipo 
de barco, conforme sistema de progressão de regata FISA. O ranking final é geral e absoluto, 
independente da categoria na qual o remador está inscrito. 
 
Os remadores vencedores de suas respectivas provas receberão o troféu do evento, e terão o 
nome gravado no Troféu Brasil de Barcos Curtos. Este troféu é único e de posse transitória 
dos clubes nos quais os atletas estão registrados, durante o período da temporada em 
questão.  
 
As provas / barcos da Fase 1 em 2016 são: 

 Single Skiff Feminino 
 Single Skiff Masculino 
 Dois Sem Masculino 



 

Fase 2 – Campeonato Brasileiro de Barcos Curtos 
Na segunda fase do campeonato – dia 10 de março – é realizada a disputa das provas por 
CATEGORIA, no dia seguinte às finais do Troféu Brasil de Barcos Curtos. Cada prova será 
disputada pelos 6 primeiros barcos de cada categoria (Junior, Sub23, Peso-leve e Sênior) 
conforme o resultado do ranking absoluto da Fase 1 (considerando Finais A, B, C, etc). As 
provas da Fase 2 em 2016 são: 

 *Single Skiff Feminino Junior B (até 16 anos) 
 *Single Skiff Masculino Junior B (até 16 anos) 
 Single Skiff Feminino Junior 
 Single Skiff Masculino Junior 
 Single Skiff Feminino Sub23 
 Single Skiff Masculino Sub23 
 Single Skiff Feminino Peso-leve Sub23 
 Single Skiff Masculino Peso-leve Sub23 
 Single Skiff Feminino Peso-leve 
 Single Skiff Masculino Peso-leve 
 Single Skiff Feminino Sênior 
 Single Skiff Masculino Sênior 
 Dois Sem Masculino Junior 
 Dois Sem Masculino Peso-leve (incluindo categoria Sub23, conforme quantidade 

de inscrições) 
 Dois Sem Feminino Sênior (incluindo categoria Junior e Sub23, conforme 

quantidade de inscrições) 
 Dois Sem Masculino Sênior (incluindo categoria Sub23, conforme quantidade de 

inscrições) 
 
O clube vencedor do Campeonato será definido conforme pontuação geral das provas 
disputadas, da seguinte forma: 

 Fase 1 
- 1o lugar 30 pontos 
- 2o lugar 18 pontos 
- 3o lugar 14 pontos 
- 4o lugar 10 pontos 
- 5o lugar 8 pontos 
- 6o lugar 6 pontos 

 Fase 2 
- 1o lugar 12 pontos 
- 2o lugar 7 pontos 
- 3o lugar 5 pontos 



 

Portanto, os remadores campeões da primeira fase, ranking absoluto, receberão o Troféu 
Brasil de Barcos Curtos e os clubes receberão o título de Campeão Brasileiro de Barcos Curtos 
conforme resultado de pontuação geral, considerando-se pontuação obtida no ranking geral e 
nas provas por categoria.  
 
Barcos Dois Sem formados por remadores de clubes diferentes pontuarão integralmente para 
cada clube. 
 
Categoria Junior B 
Os atletas da categoria Junior B competirão em barco Single Skiff, em provas com distância de 
1.000 metros. As provas da categoria de até 16 anos serão realizadas em sistema de 
progressão FISA (eliminatória, repescagem, semifinal, final), nos dias 8, 9 e 10.  
 
As provas da categoria Junior B servem como processo seletivo para entrada no grupo de 
atletas em preparação aos Jogos da Juventude 2018 e desenvolvimento visando Mundiais 
Junior em 2017 e 2018. 
 
2. INSCRIÇÃO PARA O CAMPEONATO DE BARCOS CURTOS 2016 
As inscrições nominais devem ser enviadas por e-mail (projetos@remobrasil.com), entre os 
dias 04 a 20 de março de 2016. 
 
3. LOCAL E PERÍODO DO CAMPEONATO DE BARCOS CURTOS 2016 
O Campeonato Brasileiro de Barcos Curtos será realizado na Raia de Remo da USP, São Paulo, 
entre nos dias 7, 8, 9 e 10 de abril. 
 
4. CATEGORIAS E BARCOS 
 

HOMENS MULHERES

1XHJB 1XFJB

1XHJ 1XFJ

1XHSB 1XFSB

1XHS 1XFPL

1XHPLB 2-FS

1XHPL

2-HJ

2-HSB

2-HS



 

5. PESO PARA 0 ATLETA DA CATEGORIA PESO LEVE 
a) Homens = 72,5kg no máximo para o barco 1X e 70,0kg para média de barco. 
b) Mulheres = 59kg no máximo 

Referência FISA. Observação: Pesagem entre 2h e 1h antes da prova (Sistema FISA) 
 
6. PROGRAMA E HORÁRIOS 
O programa definitivo e a grade de horários de provas será publicado após a confirmação das 
inscrições. O cronograma diário de provas é: 
 

CATEGORIA 07/MAR 08/MAR 09/MAR 10/MAR

JUNIOR B  
ELIMINATÓRIAS / 
REPESCAGENS 

SEMIFINAIS FINAIS 

JUNIOR ELIMINATÓRIAS / 
REPESCAGENS 

SEMIFINAIS 
FINAIS RANKING  
TROFÉU BRASIL DE 
BARCOS CURTOS 

FINAIS CATEGORIA 
CAMPEONATO 
BRASILEIRO BARCOS 
CURTOS 

SÊNIOR ELIMINATÓRIAS / 
REPESCAGENS SEMIFINAIS 

FINAIS RANKING  
TROFÉU BRASIL DE 
BARCOS CURTOS 

FINAIS CATEGORIA 
CAMPEONATO 
BRASILEIRO BARCOS 
CURTOS 

PESO-LEVE ELIMINATÓRIAS / 
REPESCAGENS SEMIFINAIS 

FINAIS RANKING  
TROFÉU BRASIL DE 
BARCOS CURTOS 

FINAIS CATEGORIA 
CAMPEONATO 
BRASILEIRO BARCOS 
CURTOS 

 
7. GUARNIÇÕES MISTAS PARA O CAMPEONATO BRASILEIRO BARCOS CURTOS 

a) É aberta a inscrição de guarnições formadas por remadores de diferentes clubes e de 
diferentes federações.  

b) Em caso de barco misto, os Clubes envolvidos deverão fazer a inscrição da guarnição. 
 
8. OBSERVAÇÕES FINAIS 

a) Conforme o documento do caminho de seleção 2016, para participar da competição 
enquanto processo seletivo nacional, é pré-requisito obrigatório a realização e envio 
das avaliações nacionais em remoergômetro previstas para dezembro/2015 e 
Janeiro/2016; 

b) A distribuição das chaves e a classificação para fase seguinte, as eliminatórias, 
repescagens, semifinais e finais da fase 1, Troféu Brasil de Barcos Curtos obedecerá o 
sistema FISA, conforme o número de inscritos; 

c) O programa definitivo será feito e divulgado após o recebimento das inscrições 
nominais; 

d) Na prova Single Skiff Masculino, no caso de haver 49 ou mais inscrições, ocorrerá 
divisão em Single Skiff Masculino Junior e Single Skiff Masculino Sênior. Ocorrendo a 



 

divisão de categorias, estará automaticamente aberta a possibilidade de participação 
de remadores da categoria Junior na prova  Single Skiff Masculino Sênior, desde que 
esta seja opção do treinador / clube responsável visando maior competitividade ao 
atleta. Sendo esta a opção, o tempo e o resultado final alcançado pelo atleta será 
considerado para a entrada na Final do Campeonato de Barcos Curtos (dia 10). A 
entrada do atleta Junior na prova Single Skiff Masculino Senior será avaliada pela 
comissão técnica juntamente com o treinador responsável. 

e) A palamenta (simples ou dupla) em que o atleta participa do campeonato, visando a 
seletiva nacional, direciona o tipo de barco que o remador participará da formação, 
caso atinja nível para ser selecionado ao grupo de preparação aos campeonatos 
internacionais; 

f) Casos omissos a este documento serão analisados e discutidos com prévio acordo da 
comissão técnica da CBR. 

 
9. CONGRESSO TÉCNICO 
O congresso técnico será realizado no dia 6 de Abril, às 17 horas, em local a ser anunciado 
previamente, próximo a raia de competição.  
 
10. VALOR DE INSCRIÇÃO PARA O CAMPEONATO BRASILEIRO DE BARCOS CURTOS 
Valor de inscrição: Será cobrado o valor de R$ 100,00 por atleta. O valor deverá ser 
depositado na conta corrente da Confederação Brasileira de Remo, Banco – Caixa Econômica 
Federal, Agência 4044, Operação 03, Conta corrente 372-2, CNPJ 30.276.570/0001-70. 
 
11. EMPRÉSTIMO DE BARCOS 
Empréstimo de barcos: Os clubes interessados em solicitar, por empréstimo, os barcos Filippi 
da CBR, terão até o dia 25 de Março de 2016, às 18:00 horas para enviar oficio de solicitação 
para ao email projetos@remobrasil.com. 
 
Observação: a quantidade de barcos disponíveis para empréstimo é limitada, portanto os barcos 
serão disponibilizados para mais de um atleta ou guarnição no mesmo dia. A tabela de empréstimo 
de barcos será divulgada no dia 01/04/2016. 
 
12. ALOJAMENTO E TRANSPORTE 
Os clubes são os responsáveis por organização e despesas de alimentação, hospedagem e 
transporte durante o período de treinamento prévio e da competição.  
 
 
 
 



 

13. OBSERVAÇÕES 
a) Provas com menos de três barcos inscritos não serão realizadas, havendo 

possibilidade de adição dos atletas inscritos em outra categoria para viabilizar a 
avaliação dos mesmos no processo seletivo nacional; 

b) Recomenda-se que os atletas participem somente em um barco para obterem o 
melhor desempenho possível, em sua especialidade. Em caso de intenção de dobra 
(Single Skiff e Dois Sem), deve ser levado em consideração o reduzido ou inexistente 
intervalo para troca entre as provas.  

 
14. PROGRAMA PROVISÓRIO DE FINAIS DO CAMPEONATO 
O programa definitivo será divulgado após a confirmação de inscrições nominais. 
 

HORÁRIOS PROVAS 

09:00 1xFJB 

09:10 1XHJB 

09:20 1xFJ 

09:30 1XHJ 

09:40 2-HJ 

09:50 1XFSBPL 

10:00 1XHSBPL 

10:10 1XFSB 

10:20 1XMSB 

10:30 2-MSB 

10:40 1XFPL 

10:50  1XMPL 

11:00  2-MPL 

11:10  1XF 

11:20 2-F 

11:30  1XM 

11:40  2-M 

 
Marcello Varriale 
Coordenador Técnico da Seleção Brasileira de Remo 


