
 

Confederação Brasileira de Remo 
16/10/2018 
 

Boletim Informativo – 08/2018 – Nº 01 
Campeonato Brasileiro de Para-Remo 2018 
 
A Confederação Brasileira de Remo comunica através deste Boletim Informativo a 
realização do Campeonato Brasileiro de Para-Remo 2018, na cidade de São Paulo, no 
período entre os dias 06 e 08 de dezembro. 
 
1. LOCAL: São Paulo (SP), na Raia da USP. 

2. DATA: De 06 a 08 de dezembro de 2018. 

3. PROGRAMAÇÃO 

DATA DIA DA SEMANA PROGRAMAÇÃO 

06/12/2018 Quinta-feira 
Classificação Funcional, 
Congresso Técnico e Eliminatórias 

07/12/2018 Sexta-feira Eliminatórias, Finais A e B 

08/12/2018 Sábado Finais A e B 
 
4. PROVAS  

PR1 PR2 PR3 JÚNIOR B 

PR1 M1x PR2 M1X PR3 M2- JB M1x 

 PR2 F1X PR3 Mix2x JB F1x 

  PR3 Mix4+  
 
5. CRONOGRAMA DE PROVAS 

07/12 – MANHÃ 

1 9:30 PR3 M2- Final A 

 

07/12 – TARDE 

2 16:30 PR2 F1X Final A 

 



 

08/12 – MANHÃ 

3 9:30 PR3 Mix2X      Final A 

4 10:00 PR1 M1X       Final A 

5 10:30 JB M1x Final A 

6 11:00 PR2 M1X       Final A 

7 11:30 JBF1x Final A 

8 12:00 PR3 Mix4+   Final A 

 
6. CONGRESSO TÉCNICO: 06 de dezembro, às 17h, em local a ser definido. 

7. INSCRIÇÕES 
A CBR receberá o formulário de inscrição nominal, as solicitações de barco e demais 
pedidos de informações através do e-mail inscricoes@remobrasil.com, impreterivel-
mente até o dia 05 de novembro. 

• O valor da inscrição será de R$ 100,00 por atleta e dará direito ao emprésti-
mo do barco e remos para treinamento prévio e competição. 
• Não haverá restituição do pagamento da inscrição para o barco que não se 
apresentar, salvo quando apresentar atestado médico. 

O valor deverá ser depositado na conta corrente da CBR 
Caixa Econômica Federal 
Agência: 4044 
Conta Corrente: 372-2 
Operação: 003 
CNPJ: 30.276.570/0001-70 

Cada clube deverá realizar o pagamento da participação do atleta dentro do período 
de inscrição. O não pagamento implicará na inelegibilidade do atleta em competir. A 
confirmação dos atletas paralímpicos nas provas do campeonato no Congresso Técni-
co será dada mediante cumprimento de todos os pré-requisitos abaixo: 

• Pagamento da Inscrição; 
• Envio dos laudos médicos e exames adicionais para novos participantes; 
• Envio da Declaração Médica de Aptidão do Remo; 
• Estar filiado a um clube e ter um número de registro no SIR. 

 



 

8. CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL 
Todo atleta que não participou do painel de classificação funcional no remo, deverá 
enviar laudo médico e exames adicionais para avaliação funcional, que será realizada 
no dia 06/12, na Raia da USP. Os laudos e exames médicos devem ser enviados para 
o e-mail medico@remobrasil.com, até o dia 15/11. 
 
9. DO DIREITO DE PARTICIPAÇÃO 
A inscrição deverá ser realizada pelo clube. Não será permitida a inscrição de atletas 
avulsos. Cada clube poderá inscrever até 02 guarnições por prova (A e B). Somente 
poderão ser inscritos os atletas que estiverem cadastrados no Sistema Integrado de 
Remo (SIR) até o dia 05/11. Os atletas estrangeiros somente poderão participar do 
campeonato de acordo com a Regra 9 de Remo da CBR, disponível no link a seguir: 
www.remobrasil.com/institucional/regras-de-remo.  
 
10. GUARNIÇÕES MISTAS 
Será permitida a inscrição de barcos com atletas de clubes e/ou federações diferen-
tes. Os pontos contarão igualmente para cada clube, ambos os clubes devem enviar a 
inscrição para controle de pagamento. 
 
11. DECLARAÇÃO MÉDICA 
Todos os atletas que irão participar do Campeonato Brasileiro de Para-Remo 2018 
deverão apresentar uma Declaração Médica de Aptidão ao Remo. Este documento 
deve ser preenchido e assinado pelo médico do clube ou do atleta, atestando que ele 
está apto para remar. O documento está disponível no link: 
www.remobrasil.com/selecao-brasileira/area-medica/declaracao 

O documento deve ser entregue até prazo final das inscrições (05/11). 

Os atletas que enviaram a Declaração Médica em campeonatos anteriores não 
precisam enviar novamente, pois a declaração é válida para toda temporada. 
Nestes casos indicar na inscrição que o documento já foi enviado. 

 
12. INFORMAÇÕES SOBRE HOSPEDAGEM 
O Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro (localizado em São Paulo, na Rodovia 
dos Imigrantes, KM 11,5, Vila Guarani, Jabaquara) irá disponibilizar aos participantes 
inscritos no Campeonato Brasileiro de Para-Remo 2018, hospedagem com pensão 



 

completa (café da manhã, almoço e jantar). Os interessados devem seguir as orienta-
ções abaixo para solicitação da reserva. 

CAPACIDADE: 50 Vagas  
Apenas para atletas e 01 (um) membro da comissão técnica de cada clube. 
Não serão oferecidas vagas para clubes da cidade de São Paulo. 
Vagas destinadas apenas a atletas das categorias paralímpicas. 

O QUE ESTÁ INCLUIDO: 
Hospedagem com pensão completa (a partir do almoço do dia 06/12 até o café 
da manhã do dia 09/12).  
As refeições são realizadas nos horários definidos pelo restaurante.  

TRANSPORTE: O transporte entre o CT e o local do campeonato é de responsa-
bilidade de cada clube. 

SOLICITAÇÃO DE RESERVAS: 
Devem ser realizadas através do e-mail inscricoes@remobrasil.com até o pra-
zo final das inscrições (05/11). Enviar nome, função e CPF dos interessados. 


