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Boletim Informativo – 07/2019 – Nº 01 
Campeonato Brasileiro Interclubes de Jovens Talentos do Remo 
 

A CBR comunica ajustes no Campeonato Brasileiro Interclubes de Jovens Talentos do 
Remo Edição 2019, promovido pelo Grêmio Náutico União (GNU) e pela Confederação 
Brasileira de Remo (CBR), com suporte do Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), em ade-
quação às alterações promovidas pelo CBC no regulamento base dos CBIs.  

O evento segue fiel ao seu propósito original: proporcionar maior quantidade de com-
petições para categorias de base, incentivando a participação em barcos curtos e em 
barcos longos, em uma competição construtiva e que promova maior engajamento de 
remadores e treinadores. 
 
CLASSES DE BARCOS E CATEGORIAS 
A programação completa, considerando-se as duas etapas, é formada pelos eventos: 

DISTÂNCIA CATEGORIAS 

1.000m 
1xFJuv 2xFJuv 4xFJuv 

1xMJUv 2xMJUv 4xMJUv 

1.500m 

1xFJB 2xFJB 4xFJB 

1xMJB 2xMJB 4xMJB 

2-FJB 4-FJB 8+FJB 

2-MJB 4-MJB 8+MJB 

1xFJA 2xFJA 4xFJA 

1xMJA 2xMJA 4xMJA 

2-FJA 4-FJA 8+FJA 

2-MJA 4-MJA 8+MJA 

 
 



 

PRINCIPAIS AJUSTES 
A alteração no regulamento possibilitou a unificação deste evento (Troféu Brasil de 
Jovens Talentos e CBI Jovens Talentos), fazendo com que clubes filiados ao CBC e clu-
bes não filiados participem de um evento único, aspecto este, muito positivo para o 
remo brasileiro. Na segunda etapa de 2019, o novo formato já será utilizado e estará 
completo na realização das duas etapas da temporada 2020. 

Neste programa, as categorias Juvenil, Junior B e Junior estarão contempladas em 
igualdade de provas por gênero e por especialidade, trazendo equilíbrio no desenvol-
vimento da base do remo nacional. A principal alteração está no formato da competi-
ção, com dois dias de finais. Além disto, nas duas etapas haverá provas de barcos cur-
tos, alternando Single Skiff e Dois Sem em cada etapa. 
 

INFORMAÇÕES ETAPA 2019/05  
REGATA DE PRIMAVERA 

1.  LOCAL – Raia da Ilha do Pavão, Porto Alegre, RS 

2. DATA – 15 a 17 de Novembro 

3. PROGRAMAÇÃO GERAL 

DATAS ATIVIDADES ETAPA 02 

12/11 Terça Raia aberta para aclimatação 

13/11 Quarta Raia aberta para aclimatação 

14/11 Quinta Congresso Técnico – 10h na Ilha do Pavão 

15/11 Sexta Eliminatórias e repescagens eventos de sábado 

16/11 Sábado 
MANHÃ – Semifinais 1x e 2- e Finais eventos de sábado 
TARDE – Eliminatórias e Repescagens eventos de domingo 

17/11 Domingo Finais eventos de domingo 

OBSERVAÇÃO: A depender da quantidade de inscrições os horários da programação 
poderão ser modificados. 

 

 



 

4. PROGRAMAÇÃO DE EVENTOS, SISTEMA DE PROGRESSÃO E PREMIAÇÃO 

4.1 PROGRAMAÇÃO DE EVENTOS 

HORAS SÁBADO DOMINGO 

09:00 4xFJA 4-FJA 

09:15 1xFJuv 2xFJuv 

09:30 1xMJuv 2xFJA 

09:45 4xMJA 4-MJB 

10:00 2-MJB 2xFJB 

10:15 1xMJB 2xMJB 

10:30 4xFJuv 4-FJB 

10:45 2-FJB 2xMJA 

11:00 1xFJB 2xMJuv 

11:15 4xMJuv 4-MJA 

 
4.2 SISTEMA DE PROGRESSÃO 
Progressão conforme sistema CBR. 
 
4.3 PREMIAÇÃO E PONTUAÇÃO DO CAMPEONATO 
O clube que vencer a maior quantidade de provas receberá um troféu. O clube 
que somar mais vitórias nas duas etapas (Etapa 1 e Etapa 2) receberá o Troféu 
do CBI de Jovens Talentos. Em caso de empate, a quantidade de segundos lu-
gares será critério de desempate, e assim sucessivamente enquanto houver 
empate. Os atletas classificados nas três primeiras posições de cada Final A re-
ceberão medalhas de cor Ouro, Prata e Bronze, respectivamente. 

 
5. INSCRIÇÕES E PRAZOS 
A CBR receberá a inscrição nominal por barcos, a solicitação de barcos e demais pedi-
dos de informações através do e-mail inscricoes@remobrasil.com impreterivelmente 
nos prazos abaixo. A validação das inscrições e da reserva de barcos ocorre apenas 
após a comprovação de pagamento das respectivas taxas. 
 



 

5.1 PRAZOS 

ETAPA 2 – REGATA DE PRIMAVERA 

Inscrição das guarnições 11 de outubro de 2019 

Solicitação de barcos 11 de outubro de 2019 

Pagamento inscrições 18 de outubro de 2019 

Pagamento taxa transporte barcos 18 de outubro de 2019 
 

5.2 TAXAS 

5.2.A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO  
Tem custo de R$ 100,00 por prova de cada remador (por bancada) para clubes 
não filiados ao CBC e R$ 200,00 por prova de cada remador (por bancada) para 
clubes filiados ao CBC.  

5.2.B USO DE BARCOS DA CBR  
Será possível mediante taxa de transporte. Os barcos serão disponibilizados 
conforme solicitações dos clubes de fora do Estado onde a competição é reali-
zada. Os solicitantes deverão pagar taxa de transporte, com valor de R$ 
100,00 por bancada solicitada. Cada barco estará disponível ao clube que fez a 
reserva durante todo o período do evento, porém dependendo do número de 
solicitações os barcos poderão ser compartilhados. 

5.3 FORMA DE PAGAMENTO 
Após a confirmação da inscrição e do empréstimo de barcos, a CBR enviará um 
boleto por clube para o e-mail informado na inscrição no valor total da inscri-
ção (soma do valor das bancadas mais o valor do empréstimo). Somente após 
pagamento as inscrições serão efetivadas. Todos os clubes participantes, filia-
dos ou não filiados ao CBC, deverão realizar o pagamento das taxas de inscri-
ção para confirmação no evento. Não será concedido isenção. 

 
6. COMPETIDORES 
Poderão participar remadores brasileiros ou estrangeiros regularmente filiados ao seu 
clube, registrados no SIR. A competição é aberta a clubes e federações estrangeiros. 
Não é permitida a inscrição de atletas avulso. 

 



 

6.1. BRASILEIROS 
Regularmente registrados a clubes afiliados desta confederação, nas categori-
as abaixo listadas, inscritos no SIR/CBR, de acordo com o Artigo 9 do Código de 
Remo da CBR. 

6.2. ESTRANGEIROS 
Poderão participar da competição como convidados quando inscritos por seu 
clube de origem (exterior) ou por sua federação de origem (exterior). Clubes ou 
federações estrangeiras não pontuam para a competição e a pontuação não é 
repassada para a próxima colocação.  

 
7. GUARNIÇÕES MISTAS 
Será permitida a inscrição de barcos mistos com atletas de clubes e/ou federações 
diferentes. Guarnições mistas não contarão para a pontuação do campeonato. Apenas 
um dos clubes deve realizar a inscrição do barco misto, o pagamento será feito pelo 
clube que realizar a inscrição.  
 
8. DECLARAÇÃO MÉDICA 
Todos os atletas que irão participar do Campeonato Brasileiro Interclubes Jovens Ta-
lentos do Remo deverão apresentar uma Declaração Médica de Aptidão ao Remo. Es-
te documento deve ser preenchido e assinado pelo médico do clube ou médico do 
atleta, atestando que está apto para competição. 

O documento está disponível no link abaixo: 
www.remobrasil.com/area-medica/declaracao   

OBSERVAÇÃO: os atletas que enviaram a Declaração Médica com validade não 
precisarão enviar novamente. Nestes casos, indicar na inscrição que o docu-
mento já foi enviado e o nome dos respectivos atletas. A documentação deverá 
ser enviada ou entregue até o congresso técnico. Atletas sem atestado médico 
não poderão participar da competição. 

 
9. REALIZAÇÃO DE PROVAS 
Somente serão realizadas provas em que houver, no mínimo, 02 barcos inscritos, po-
dendo ser de um único clube. Em caso de desistência de algum barco após a confirma-
ção no Congresso Técnico, a prova será realizada conforme previsto para que a guar-



 

nição que confirmada não seja prejudicada pela desistência de outros, quando houver 
mais clubes participantes.  
 
10. ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE 
A CBR não fornecerá alimentação hospedagem e transporte de atletas ou membros 
das equipes, portanto os clubes são os responsáveis por organização e despesas de 
alimentação, hospedagem e transporte durante o período de treinamento prévio e da 
competição, inclusive traslado aeroporto hotel.  

O restaurante da Sede Ilha do Pavão servirá café da manhã, almoço e jantar. Os valo-
res serão divulgados no boletim complementar a este evento. O pagamento deverá 
ser realizado diretamente ao restaurante.  
 
11. HOSPEDAGEM 
Para hospedagem na rede hoteleira, sugere-se os hotéis abaixo, pela proximidade 
com o acesso ao clube, sem necessidade de veículo. 

SUGESTÕES DE HOSPEDAGEM 

Reservas e pagamentos diretamente com os estabelecimentos. 
A CBR não possui responsabilidade sobre o serviço prestado por terceiros. 

City Hotel 
Rua José Montaury, 20 – Centro. 10 minutos caminhando até 
o acesso ao clube. Telefone (51) 3212-5488 

Hotel Ibis Budget 
Av. Júlio de Castilhos, 516 - Centro. 15 minutos caminhando 
até o acesso ao clube. Telefone (51) 3515-6444 

Lido Hotel 
R. Gen. Andrade Neves, 150 – Centro. 15 minutos caminhan-
do até o acesso ao clube. (51) 3228-9111 

 

12. FACILIDADES AOS CLUBES FILIADOS AO CBC 
O evento contempla os atletas regularmente inscritos pelos clubes filiados ou vincula-
dos ao CBC com custeio de passagens (ida e retorno da cidade de origem ao local de 
competição) e hospedagem em hotel durante o período (3 dias de aclimatação + 3 dias 
de provas). A alimentação de atletas e integrantes de equipes é de responsabilidade 
dos participantes. Atenção, os benefícios aos competidores são exclusivos para atle-
tas inscritos por clubes filiados ou vinculados ao CBC e que efetivamente participem 
nas provas do programa do Campeonato Brasileiro Interclubes Jovens Talentos do 



 

Remo. O benefício de custeio de passagens e hospedagem é extensível aos treinado-
res e suporte médico da equipe, inscritos no SIR, conforme quadro abaixo: 

Quantidade de Atletas Treinadores Suporte Médico 

1 – 5 atletas 1 treinador 1 colaborador 

6 – 10 atletas 1 treinador + 1 auxiliar 1 colaborador 

11 a 25 atletas 2 treinadores + 1 auxiliar 1 colaborador 

Informações complementares serão disponibilizadas em boletim específico aos clubes 
filiados ao CBC. Clubes interessados em realizar a filiação, deverão entrar em contato 
com o Comitê para informações. 
 
13. OBRIGAÇÕES DOS PARTICIPANTES 

13.1. UNIFORMES 
O uso de uniforme específico para remo, completo e padronizado, é obrigatório 
a todos os participantes, conforme código brasileiro de remo. 

Atletas inscritos por clubes filiados ou vinculados ao CBC deverão competir 
com o Selo de Formação de Atletas do CBC especificado no uniforme de com-
petição. O fornecimento e adequação do uniforme dos filiados é de responsabi-
lidade dos clubes participantes; 

13.2. SEGURO DOS ATLETAS 
Conforme a legislação brasileira, é de responsabilidade dos clubes, e condição 
obrigatória para participação no evento competitivo, a contratação prévia de 
seguro de vida e de acidentes pessoais com despesas médico-hospitalares e 
odontológicas, vinculados à atividade esportiva, de modo a cobrir os riscos aos 
quais estão sujeitos na atividade em treinamento e em competição. O contrato 
deve abranger o período de aclimatação e de competição relativos ao evento e 
deverá ser apresentado na confirmação da inscrição.  

13.3 CONDUTA ESPORTIVA 
Durante todo o evento, em treinamento e em competição, os participantes de-
vem demonstrar conduta esportiva exemplar, com ética e em competição lim-
pa. Os competidores estarão sujeitos a controle antidopagem. 


