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INTRODUÇÃO 
A Confederação Brasileira de Remo, por intermédio da Coordenação Técnica de Para-remo, 
dentro do seu planejamento estratégico, visando os Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020, 
apresenta através deste documento os procedimentos que serão adotados para selecionar 
atletas que representarão o Brasil nos eventos internacionais de 2017, calendário de eventos, 
controles nacionais e critérios de inclusão e permanência na equipe paralímpica de remo. 
 
OBJETIVO GERAL 
Formar uma equipe competitiva de nível internacional, classificando todos os barcos nos 
Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Estabelecer critérios técnicos e físicos para participação dos atletas nos eventos 
internacionais. Controlar o treinamento, evolução e desempenho dos atletas de para-remo 
durante o ciclo paralímpico. 
 
CALENDARIO DE EVENTOS 2017 

AÇÃO PERÍODO

Acampamento em Florianópolis 20 a 27 de março 

Acampamento em Brasília – Sul-Americano 23 a 30 de abril 

Acampamento em Curitiba 29 de maio a 05 de junho 

Copa do Mundo – Poznan 12 a 18 de junho 

Copa Sul Sudeste (a definir) 23 a 23 de julho 

Acampamento São Paulo 14 a 21 de agosto 

Acampamento Rio de Janeiro  11 a 18 de setembro 

Campeonato Mundial - Sarasota 24 a 30 de setembro 

Campeonato Brasileiro (a definir) 19 a 20 de outubro 



 

NOTA DE ALTERAÇÃO DA DISTÂNCIA DAS PROVAS DE PARA-REMO: Em fevereiro deste ano 
no Congresso Extraordinário da FISA foi determinada através de votação a alteração na 
distância de 1km para 2km em todas provas de para-remo em campeonatos oficiais.  
 
PRÉ-REQUISITOS 
Para ingresso e permanência de atletas na seleção brasileira de para-remo: 
 Estar cadastrado no SIR (Sistema Integrado de Remo); 
 Realizar o SNAR ; 
 Alcançar índices de referência no remoergômetro; 
 Participar do Campeonato Brasileiro. 
 
ACAMPAMENTOS 
Objetivos:  
• Controlar o desenvolvimento físico, técnico e tático dos atletas; 
• Definir as embarcações que representarão o Brasil em eventos internacionais através de 

processos seletivos previamente definidos. 
 
SUL-AMERICANO 
• Participação de 4 atletas; 
• Este ano teremos três provas de para-remo no Sul-Americano de Remo em Brasília nos 

barcos: ASM1x, TAM1x e LTAMix2x; 
• Na primeira concentração como critério base para os convocar os atletas da categoria LTA, 

foi levado em consideração a elegibilidade dos mesmos para competir oficialmente no 
barco LTAMix2x; 

• Fonte de Recurso: Confederação Brasileira de Remo. 
 
COPA DO MUNDO 
• Participação de 4 a 6 atletas; 
• Fonte de Recurso: Patrocínio e ou fonte de recurso pessoal de cada atleta 
 
CAMPEONATO MUNDIAL 
• Participação de 4 a 6 atletas; 
• O critério de seleção será feito durante o ano nos acampamentos nacionais e os atletas 

contemplados terão que comprovar evolução durante o período preparatório; 
• Fonte de Recurso: Confederação Brasileira de Remo. 
 
COPA SUL SUDESTE E CAMPEONATO BRASILEIRO 
• Os eventos têm local a definir, a distância será de 1 Km e as provas serão ofertadas 

conforme demanda de atletas. 



 

EXIGÊNCIAS 
• Cada atleta que participar dos acampamentos e campeonatos representando a seleção 

deverá assinar o Termo de Compromisso antes da data de apresentação do evento; 
• Estar devidamente vinculado a uma entidade esportiva ligado ao remo, cadastrado no SIR, 

mínimo de 1 ano de prática ou habilidade comprovada. 
 
ELEGIBILIDADE 
Cada participante que se inscrever em um evento nacional e não tiver passado por painel de 
classificação funcional deverá enviar laudo médico e documentação adicional comprobatória 
com no mínimo 20 dias de antecedência do evento.  
 
COMPROMISSO DA COORDENAÇÃO TÉCNICA: 
• Estabelecer critérios técnicos e divulgá-los; 
• Prescrever o treinamento da equipe paralímpica e orientar técnicos regionais; 
• Monitorar a evolução do desempenho dos atletas e embarcações; 
• Fornecer auxilio fisioterápico e médico durante acampamentos, concentrações e compe-

tições quando este, estiver representando a seleção brasileira de para-remo. 
 
 

 
WORKSHOP 
No mês de agosto estaremos organizando o Workshop de Classificação Técnica e Médica 
ministrada por palestrantes da FISA. O evento será destinado a técnicos, fisioterapeutas e 
médicos e qualificará os participantes como Classificadores Trainer Nível 1 - FISA. 
 
DOCUMENTOS 
Medicamentos proibidos segundo órgão de controle de doping (WADA): 
http://www.remobrasil.com/selecao-brasileira/area-medica/downloads/1171-substancias-
proibidas-2017 
 
Manual do Atleta: 
http://www.remobrasil.com/downloads/publicacoes/1204-manual-do-atleta-cpb 
 
Termo de Responsabilidade: 
http://www.remobrasil.com/attachments/article/1205/Termo-Responsabilidade-
Paralimpico.pdf  


