
 

Confederação Brasileira de Remo 
14/06/2018 
 

Boletim Informativo – 06/2018 – Nº 01 
Copa Norte Nordeste de Remo 2018 
 
 
1. LOCAL: Brasília (DF), na raia de remo localizada no Minas Brasília Tênis Clube 
Endereço: SCEN Trecho 03, Conjunto 06 
Lago Paranoá, Asa Norte, Brasília – Distrito Federal. 
 
2. DATA: 12 a 15 de julho de 2018 
 
3. PROGRAMAÇÃO 
Congresso Técnico e provas Eliminatórias: data e horários a confirmar de acordo com 
o número total de inscritos no campeonato. 
Dias 14 e 15/07/2018 – Sábado e Domingo – Provas Finais  
 
4. DIREITO DE PARTICIPAÇÃO 
Poderão participar todos os clubes de remo constituídos e localizados nos estados: 
 Amazonas 
 Bahia 
 Brasília 
 Espirito Santo 
 Pará 
 Paraíba 
 Pernambuco 
 Rio Grande do Norte 
 Sergipe 

 
Os remadores só poderão participar representando seu clube.  

Inscrições de atletas avulsos não serão aceitas. 

São permitidas guarnições mistas, formadas por atletas de clubes diferentes.  



 

Os atletas estrangeiros somente podem participar do campeonato de acordo com a 
Regra 9 das Regras de Remo da CBR, disponível no link abaixo:  
• www.remobrasil.com/institucional/regras-de-remo 

A participação do remador deverá seguir as condições abaixo: 

 Cada entidade competidora é responsável por garantir que a saúde e o preparo 
físico de seus atletas estejam de acordo com o nível de exigência da competição, 
devendo assinar e encaminhar obrigatoriamente a Declaração Médica que será 
disponibilizada no site da CBR (ver item 8), com vistas a eventual atendimento 
de emergência, que estará disponível no evento.  

 Poderão participar da Copa Norte Nordeste todos os clubes e atletas que estejam 
na plenitude de seus direitos perante as federações às quais estejam filiados.  

 
5. PROVAS 
As provas serão realizadas de acordo com o Código Brasileiro de Remo, no que diz 
respeito ao desenvolvimento da regata. As provas serão disputadas na distância de 
2.000 metros. As regras oficias de remo estão disponíveis no link abaixo: 
• www.remobrasil.com/institucional/regras-de-remo 

Serão disputadas as seguintes provas: 

SÁBADO – 14/07  DOMINGO – 15/07 

01 09:00 1x JF  01 09:00 2x JM 

02 09:15 2- M e S23  02 09:15 1x M e S23 

03 09:30 4- JM  03 09:30 2x F e S23 

04 09:45 1x PR2 e PR3 F  04 09:45 1x JM 

05 10:00 1x F e S23  05 10:00 2x M e S23 

06 10:15 2- JM  06 10:15 1x JBM 

07 10:30 4- M e S23  07 10:30 1x PR1 e PR2 M 

08 10:45 1x JBF  08 10:45 2x JBF 

09 11:00 8+ JM  09 11:00 4x F 

  10 11:15 8+ M 

 



 

Somente serão realizadas as provas com, no mínimo, três inscrições (confirmadas no 
Congresso Técnico) de clubes diferentes.  

Foi acrescentada a categoria Sub 23 para disputar provas junto com a categoria Sê-
nior. As provas serão válidas com 3 barcos da mesma categoria. 

Os horários das provas poderão ser ajustados. Os clubes devem ter atenção para do-
bras de atletas, evitando inscrições dos mesmos em provas muito próximas. 
 
6. PONTUAÇÃO PARA O CAMPEONATO 
A pontuação será pelo número de vitórias de cada clube e no caso de empate a quan-
tidade de segundos lugares será critério de desempate. 
 
7. TAXA DE INSCRIÇÃO 
Será cobrado o valor de R$ 100,00 (cem reais) por barco. A CBR analisará os pedidos 
de isenção de inscrição individualmente, de cada clube que solicitar por ofício com su-
as justificativas. 

Será cobrada multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por barco que confirmar no con-
gresso e não comparecer na prova sem apresentação de justificativa médica formali-
zada e protocolada por inscrito junto comissão organizadora. 

Pagamento através de depósito na conta da Confederação Brasileira de Remo: 
CNPJ 30.276.570/0001-70: 
Caixa Econômica Federal 
Agência: 4044 
Operação: 003 
Conta corrente: 372-2 

 
8. DECLARAÇÃO MÉDICA 
Todos os atletas que irão participar da Copa Norte Nordeste de Remo deverão apre-
sentar uma Declaração Médica de Aptidão ao Remo. Este documento deve ser preen-
chido e assinado pelo médico do clube ou médico do atleta, atestando que ele está 
apto para remar. O documento modelo está disponível no link abaixo. 

Os atletas que já enviaram a declaração em campeonatos anteriores não precisam 
enviar novamente. Nestes casos, indicar na inscrição que o documento já foi entregue 



 

e o nome dos respectivos atletas. O documento tem validade conforme as regras da 
FISA para a idade de cada atleta. Informações completas no link abaixo. 
• www.remobrasil.com/selecao-brasileira/area-medica/declaracao 

 
9. PRAZO DE INSCRIÇÃO 
As inscrições de barcos e atletas deverão ser realizadas nos formulários em anexo a 
este boletim e encaminhadas para o e-mail inscricoes@remobrasil.com até o dia  
21 de junho de 2018, às 14h.  

Somente serão consideradas válidas as inscrições que forem acompanhadas de: 
 Formulário de inscrição totalmente preenchido (incluindo os dados do res-

ponsável pelas inscrições e o SIR dos atletas inscritos). 
 Declaração Médica dos atletas com carimbo e assinatura do médico. 
 Comprovante de pagamento das inscrições. 

 
No dia 22 de junho serão divulgadas as inscrições nominais confirmadas por prova. 

 
10. EMPRÉSTIMO DE BARCOS 
A CBR disponibilizará um número limitado de barcos para a realização do campeonato. 
Os clubes interessados deverão enviar a solicitação de barcos junto da inscrição dos 
atletas até o dia 21/06, utilizando o formulário em anexo a este boletim. 
 
11. HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DE EQUIPES 
A rede hoteleira de Brasília é localizada no Plano Piloto, a uma distância máxima de 6 
(seis) quilômetros do Lago Paranoá. 

O Clube Sede do evento oferecerá o alojamento do próprio clube para facilitar a hos-
pedagem durante o evento. São cerca de 400 leitos disponíveis em formato de beliche 
com quartos separados, masculino e feminino. O valor divulgado é de R$ 50,00 por 
noite. O contato do responsável pelo aluguel do alojamento é: 

• Fernanda Oliveira, telefones (61) 2108-7274 ou (61) 98417-2737.  

No local da competição haverá restaurantes e lanchonetes oferecendo alimentação a 
ser custeada por cada atleta. 



 

OBSERVAÇÃO: A Confederação Brasileiro de Remo, como também a Federação de 
Remo de Brasília, não se responsabilizará pela hospedagem, transporte, alimentação 
ou qualquer outra despesa das equipes participantes. 
 
12. CONDUTA ESPORTIVA 
Durante todo o evento, em treinamento e em competição, os participantes devem 
demonstrar conduta esportiva exemplar, com ética e em competição limpa.  
 
13. PREMIAÇÃO 
O campeonato terá premiação individual e geral, conforme abaixo: 

13.1 PREMIAÇÃO INDIVIDUAL 
Os atletas classificados nas três primeiras posições de cada Final A receberão 
medalhas de cor ouro, prata e bronze, respectivamente. 

13.2 PREMIAÇÃO GERAL  
Ao final da competição, será definido o clube Campeão e o Vice-Campeão por 
quantidade de vitórias nas Finais A do programa. Em caso de empate, o de-
sempate será por segunda colocação e a seguir terceira colocação. Serão pre-
miados com troféu os dois primeiros clubes, o vencedor receberá o troféu de 
Campeão e o segundo colocado o de Vice-Campeão, de posse definitiva. 

A Federação Estadual campeã ficará com a posse provisória do Troféu Transi-
tório da Copa Norte Nordeste. 


