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Este documento é complementar ao Plano Anual – Temporada 2019 para a definição 
de guarnições em barcos longos para as categorias Júnior e Sub23 no Campeonato 
Sul-Americano a ser realizado de 25 a 28 de abril, no Rio de Janeiro. 
 
Com objetivo de otimizar o tempo disponível para verificação das guarnições, serão 
realizadas provas de avaliação ao término da Seletiva Nacional (sábado – 13 de abril), 
seguindo critérios previamente estabelecidos, com abertura para formações sugeridas 
pelos treinadores/clubes. O processo seguirá os critérios abaixo enumerados: 

1. Resultado do Ranking Geral da Seletiva Nacional (Finais em 1x e 2-); 
2. Os remadores com primeira colocação em sua respectiva categoria em Single 

Skiff e em Dois Sem estarão diretamente selecionados nestas provas no refe-
rido campeonato; 

3. Guarnições de barcos longos (Double Skiff e Quatro Sem) serão formadas con-
siderando o posicionamento do ranking por categoria, ou seja: 

a. Double Skiff e Quatro Sem: 1º e 2º colocados; 3º e 4º colocados; 5º e 6º 
colocados; 

b. Barcos Four Skiff e Oito Com serão formados conforme resultado da avali-
ação de qualificação. Não será realizada prova específica neste caso. 

i. Four Skiff: serão formados pelos 1º e 2º Double Skiff da avaliação; 
ii. Oito Com Junior: será formado considerando-se resultados de Single 

Skiff, Dois Sem e Quatro Sem; 
4. Guarnições formadas previamente por treinadores, obrigatoriamente com re-

madores participantes da Seletiva Nacional, poderão ser inscritas para a avali-
ação independente do resultado obtido no Ranking Geral. Estas guarnições 
têm inscrição aberta, podendo ser formadas por diversos clubes ou por apenas 
um. Neste caso, deve ser observado: 



 

a. A inscrição deve ser realizada até o dia 12 de abril, sexta-feira, 15h, com 
a comissão de arbitragem; 

b. A inscrição poderá ser alterada ou cancelada pelo(s) treinador(es) res-
ponsável(eis), conforme resultado do ranking geral no sábado; 

c. A confirmação das guarnições será realizada 30’ após a partida da últi-
ma final de sábado, em reunião de treinadores; 

5. A avaliação será realizada em formato de competição, conforme regras para tal; 
6. A guarnição vencedora da prova de avaliação será selecionada para a referida 

prova no campeonato Sul Americano; 
7. Remadores Peso-Leve terão a pesagem individual realizada na seletiva consi-

derada para a avaliação da tarde. Não será realizado média de peso nos barcos.  
 
As provas de avaliação serão realizadas a partir das 15h30 de sábado, conforme pro-
gramação abaixo: 

15h30 – Double Skiff Feminino Júnior 
15h40 – Double Skiff Masculino Sub23 Peso-Leve 
15h50 – Double Skiff Feminino Sub23 Peso-Leve 
16h00 – Quatro Sem Masculino Júnior 
16h10 – Double Skiff Masculino Sub23 
16h20 – Double Skiff Masculino Júnior 
16h30 – Double Skiff Feminino Sub23 

 
A Confederação disponibilizará barcos para a avaliação. A participação é restrita aos 
remadores participantes da Seletiva Nacional, não havendo taxa de inscrição adicional 
para a avaliação. Remadores selecionados para o Sul Americano residentes fora do 
Rio de Janeiro devem considerar a possibilidade de retornar à cidade da competição na 
sexta-feira, dia 19, para preparação final. 
 
Em caso de dúvidas ou sugestões, favor enviar por e-mail. 
 
RESPONSÁVEL: Marcello Varriale 
Coordenador Técnico – varriale@remobrasil.com 


