
 
 
 

         
 

 

AVISO DE REGATA 

Copa Brasil de Remo de Praia 2022 
5 e 6 FEVEREIRO DE 2022 

Praia de Canasvieiras 
Florianópolis - SC 

 

A Federação de Remo de Santa Catarina - FERE SC e a Confederação Brasileira de Remo (CBR) 
comunicam a realização da COPA BRASIL DE REMO DE PRAIA 2022 a ser realizada na Praia de 
Canasvieiras, Florianópolis, SC, no período de 05 e 06 de fevereiro de 2022. A competição será 
realizada na modalidade COASTAL no formato “Beach Sprint”. 

 

1. REGRAS: 

As regatas serão regidas pelas regras tais como definidas nas Regras de Remo da FISA, 
APÊNDICE 23 - REGULAMENTO DE REMO DE VELOCIDADE DE PRAIA (BEACH SPRINT). 

 

2. REGULAMENTOS GERAIS: 
Os barcos usados na competição serão os modelos C1X (Skiff Costal), mais robustos e estáveis, 

projetados para resistir às ondas e ventos e possuem um sistema para escoamento da água.  

 

As provas da Copa Brasil de Remo de Praia serão no modelo “Beach Sprints – FISA”. 
 

Nas provas deste modelo, os atletas saem do ponto de largada na praia, correndo cerca de 50 
metros até o barco, onde remam uma distância de 500 metros contornando as boias de marcação, 
realizando manobras de slalom e posteriormente retornam ao ponto de largada na praia em linha 
reta, se deslocando novamente ao ponto de largada, sendo o vencedor o atleta que primeiro cruza 
a linha de chegada (Ítem 11). 

 

Nas provas de revezamento onde existe a participação de 04 atletas, o primeiro atleta se desloca 
fazendo o percurso do ponto de largada até o barco, realizando a sua prova. A passagem da 
embarcação aos segundos, terceiros e quartos remadores se dá apenas quando finalizado o 
percurso na água do integrante anterior. Apenas o remador que fecha o revezamento se desloca do 
barco até a linha de chegada, finalizando a prova. 

 

Nas provas de revezamento misto será obrigatória a inscrição de no mínimo um remador do 
gênero masculino ou feminino. 

 

Será permitida a inscrição de barcos com atletas de clubes ou federações diferentes (Mistas). 



3. PROVAS / CATEGORIAS:
Júnior A Masculino
Júnior A Feminino
Sênior Classe Aberta Masculino
Sênior Classe Aberta Feminino
Másters Categoria C+ Masculino
Másters Categoria C+ Feminino
Másters Categoria E+ Masculino
Másters Categoria E+ Feminino
Revezamento Júnior MISTO
Revezamento Sênior MISTO
Revezamento Másters Classe D+ MISTO (média de idade igual ou superior a 50 anos)

* A Categoria Master C+, inclui TODAS as superiores
* A Categoria Master D+, inclui TODAS as superiores
* A Categoria Master E+, inclui TODAS as superiores
* As provas de Revezamento serão compostas por 04 atletas.

4. PRAZOS DE INSCRIÇÃO

A CBR receberá as inscrições dos participantes através de formulário online em link a ser
disponibilizada no site e nas redes sociais. Cada inscrição enviada corresponde a 01 (um) barco 
inscrito na prova. 

Em caso de número maior de inscrições que vagas nas baterias eliminatórias, as inscrições 
serão homologadas de acordo com a ordem de recebimento. 

Inscrição nominal: até 19 de dezembro de 2021, às 23h59. 

5. DADOS NECESSÁRIOS
Será obrigatório o preenchimento de todos os campos do formulário online com nome

completo do(s) atleta(s), data de nascimento, CPF e e-mail. 

6. TAXAS DE INSCRIÇÃO:
O valor da taxa de inscrição será de R$150,00 (cento e cinquenta reais) por remador e 50% desse

valor por bancada extra (segunda prova), que deverá ser paga até o dia 03 de janeiro de 2022. 
Ao realizar a inscrição, o participante indica se fará o pagamento (cobrança enviada avulsa 



 
 
 

         
 

para o atleta) ou se o pagamento será feito pelo clube (cobrança com o valor total das 
inscrições será enviada ao clube). 

Serão autorizadas inscrições avulsas. 
A cobrança será enviada após a confirmação da inscrição. 
Está incluído neste valor o uso do barco C1X (Single Skiff Coastal) para competição nas provas 

inscritas. 
Os barcos cedidos pela CBR não estarão disponíveis para treinos. Somente para competição 

sendo autorizadas apenas regulagem de finca-pé. 
 

7. SÉRIES CLASSIFICATÓRIAS: 
Quando a quantidade de inscritos na prova for superior a 4 barcos ou equipes de revezamento, 

a classificação se dará por tempo, passando os 4 melhores às semifinais. 
 

8. PROGRAMAÇÃO 
DATA DIA DA SEMANA PROGRAMAÇÃO 

04/02/2022 – 18:00hs Sexta-feira Congresso Técnico 
05/02/2022 – 08:00hs Sábado Início das Eliminatórias e Semifinais  
06/02/2022 – 08:00hs Domingo  Semifinais e Finais  

 

9. CONGRESSO TÉCNICO 
O Congresso Técnico será realizado no dia 04 de fevereiro de 2022, às 18 horas, em local a ser 

anunciado previamente, próximo à raia de competição. 
 

10. LOCAL: 
As regatas da Copa Brasil de Remo de Praia 2022 se realizarão na Praia de Canasvieiras 

conforme mapa abaixo. 

        
   
 
 



 
 
 

         
 

 
 

11. PERCURSO / RAIA: 

 

 

 

12. PREMIAÇÃO: 
Os atletas classificados nas três primeiras posições de cada Final receberão medalhas na cor Ouro, 

Prata e Bronze, respectivamente. 
Os atletas ou equipes de revezamento perdedores nas semifinais serão classificados em 

terceiro lugar. 
 

13. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: 
Os concorrentes participam na prova inteiramente por sua conta e risco devendo preencher e 

assinar o respectivo formulário a ser entregue original no Congresso Técnico. No caso de 



 
 
 

         
 

menores de 18 anos, o mesmo deverá ser preenchido assinado pelo responsável legal. 
A organização, patrocinadores e demais entidades envolvidas não aceitarão qualquer 

responsabilidade por danos materiais, físicos ou morte, relacionados diretamente com a série 
de regatas, seus antecedentes, durante ou depois de completada a competição. 

 

14. OBRIGAÇÕES DOS PARTICIPANTES: 
14.1 CONDUTA ESPORTIVA: 

Durante todo o evento os participantes devem demonstrar conduta esportiva exemplar, 

com ética e competição limpa. 

14.2 PREVENÇÃO COVID: 

Todos os participantes deverão ficar durante todo o período que estejam no local de 
competição utilizando máscaras, exceto quando estiverem na área de prova. 

Ao sair da área de prova, os atletas deverão fazer uso da máscara. 

Será emitido boletim complementar com normas para prevenção de contaminação. 

Será exigido certificado de vacinação para todos os participantes do evento. 
 

15. MAIS INFORMAÇÕES: 

Para mais informações favor entrar em contato com: 

FERESC: André Dutra – andre_lezi@hotmail.com 

CBR: Saulo Deboni – saulodeboni@remobrasil.com 
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