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Campeonato Brasileiro de Barcos Curtos 
Temporada 2018 – Relatório do Evento 
 

 
DATA: 15/03 a 18/03 
LOCAL: Raia da USP, São Paulo/SP 
PARTICIPANTES: 144 atletas inscritos 
PROVAS: 21 provas nas categorias Júnior, Sub 23 e Sênior 
 
A Confederação Brasileira de Remo realizou em março, na Raia da USP, a edição 2018 
do Campeonato Brasileiro de Barcos Curtos. Ao todo, estavam inscritos 144 atletas 
(39 remadoras e 105 remadores) de 20 clubes, representando nove estados. O evento 
foi disputado em duas fases: na primeira, chamada de Troféu Brasil, foram realizadas 
cinco provas sem distinção de categorias para definir os barcos mais rápidos. Esta 
fase também faz parte da Seletiva Nacional, etapa obrigatória de avaliação para en-
trada de remadores na Seleção Brasileira. Na segunda fase, foram disputadas mais 17 
provas com os seis barcos mais rápidos em cada categoria a partir do ranking geral 
definido na primeira fase. O Clube de Regatas do Flamengo (RJ) foi o grande campeão, 
com nove medalhas de ouro, oito de prata e quatro de bronze. 
 Ao todo, 35 pessoas entre funcionários, lancheiros, árbitros, equipe médica e 
fotógrafo trabalharam na realização do evento. A CBR disponibilizou empréstimo de 
barcos aos clubes de fora do estado de São Paulo. Os árbitros tiveram alimentação e 
hospedagem paga pela CBR. Todos que trabalharam no evento receberam uma cami-
seta personalizada e uma credencial de identificação. Os funcionários da CBR ganha-
ram camisetas pólo da entidade. Os atletas receberam medalhas individuais nas pro-
vas e troféus individuais na primeira fase do evento. O local de premiação estava iden-
tificado com um backdrop personalizado e todo o evento teve cobertura fotográfica 
disponibilizada no site e redes sociais. A segurança foi garantida pelo serviço de am-
bulância com UTI. Na pesquisa de opinião respondida por atletas e técnicos, o evento 
recebeu nota geral 4,0 de um total de 5,0 pontos. A cobertura do evento no site, Face-
book e Instagram teve mais de 30 mil visualizações. 
 
 



 

DIVULGAÇÃO DO EVENTO 
 
• Boletins Informativos: 
http://www.remobrasil.com/boletins/boletins-informativos/1358-boletim-
informativo-03-2018-brasileiro-de-barcos-curtos 
 
• Resultados Oficiais:  
http://www.remobrasil.com/boletins/resultados-oficiais/1367-brasileiro-de-barcos-
curtos-2018 
 
• Galeria de Imagens: 
http://www.remobrasil.com/remo/galeria-de-imagens 
 
• Notícia 01: 
http://www.remobrasil.com/noticias/remo-nacional/1359-brasileiro-de-barcos-
curtos-com-inscricoes-abertas-ate-27-02 
 
• Notícia 02: 
http://www.remobrasil.com/noticias/remo-nacional/1364-brasileiro-de-barcos-
curtos-recebe-inscricao-de-146-remadores 
 
• Notícia 03: 
http://www.remobrasil.com/noticias/remo-nacional/1370-sao-paulo-recebe-144-
remadores-para-o-brasileiro-de-barcos-curtos 
 
• Notícia 04: 
http://www.remobrasil.com/noticias/remo-nacional/1372-flamengo-e-campeao-
do-brasileiro-de-barcos-curtos-2018 
 
• Pesquisa de Opinião: 
http://www.remobrasil.com/noticias/remo-nacional/1373-brasileiro-de-barcos-
curtos-recebe-avaliacao-positiva-dos-participantes 
 
 
 



 

IMAGENS DO EVENTO 
 

 
Barqueiro da CBR limpando os barcos antes do início das competições. 
 

 
Árbitros acompanham prova do Single Skiff na lancha. 
 



 

 
Árbitro conferindo saída do atleta de Single Skiff para a prova. 
 

 
Parte da equipe de trabalho antes do início das provas. 



 

 
Atletas na linha de chegada da prova Dois Sem Masculino. 
 

 
Atleta compete no evento com barco e pás emprestados pela CBR. 



 

 
Medalhas individuais entregues aos vencedores de cada prova. 
 

 
Troféus e medalhas em exposição durante a cerimônia de premiação. 



 

 
Locutor anuncia os vencedores das provas finais. 
 

 
Presidente e funcionário da CBR organizam o material de premiação. 



 

 
Presidente da CBR entrega o troféu de campeão ao clube vencedor. 
 

 
Atletas comemoram a vitória na primeira fase do evento. 



 

 
Atleta respondendo a pesquisa de opinião sobre o evento. 
 

 
Backdrop montado para a Cerimônia de Premiação. 



 

Serviço de ambulância contratado para segurança do evento. 
 

 
Barcos durante prova do Dois Sem na Raia da USP. 


