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Qualificação Interna #1 
Campeonato Sul-americano Jr e Sub23 / Programa Remo4 
 

Prezados Remadores, Técnicos e Dirigentes, 

 

Conforme informado no Caminho de Seleção 2022, a definição de guarnições para o 

Campeonato Sul-americano Junior e Sub23 2022 será realizada entre os dias 16 e 19 de feve-

reiro.   

Informamos também que, por motivos de segurança e de prevenção a contágios devido 

ao aumento de casos positivos de Covid19, que novamente tem apresentado significativo au-

mento em todo o país, a qualificação interna será realizada com o grupo dividido entre Porto 

Alegre e Rio de Janeiro, por razão dos campos de treinamento realizados nestes locais e para que 

deslocamentos sejam reduzidos. Portanto, a Qualificação Interna #1 será realizada em Porto 

Alegre e no Rio de Janeiro, com classes de barcos específicas para cada local, conforme abaixo: 

Qualificação Interna #1 – Porto Alegre – 16-18/fevereiro  

Classes de barcos: JW1X ; JW2- ; JW2X ; JW4-** ; JW4X ; BW1X ; BW2X ; BW2-* ; BM2- 

 

Qualificação Interna #1 – Rio de Janeiro – 17-19/fevereiro  

Classes de barcos: JM1X ; JM2- ; JM2X ; JM4-** ; JM4X ; BLW1X ; BLW2X ; BM1X ; BLM1X 

; BLM2- ; BLM2X ; BM2X 

* a prova BW2- ainda está pendente de confirmação pela CSAR; 

** as guarnições JW4- e JM4- serão definidas conforme processo seletivo do Programa 

Remo4; 

*** as guarnições JW8+ e JM8+ serão definidas pela comissão técnica considerando-

se o resultado da QI#1 e respectivas possibilidades de dobras 

 

As provas serão disputadas em 1.500 metros (distância na qual o campeonato será Sul-

americano será realizado), com confronto direto quando houver dois ou mais barcos da mesma 



 

classe em disputa. Provas com agrupamento de classes poderão ser organizadas pela comissão 

técnica para comparação de resultados. Será definido como guarnição da respectiva classe, os 

atletas que vencerem duas das três provas realizadas, ou seja, melhor de três.  

 

Atletas e técnicos que desejem participar deste campo de treinamento prévio à QI#1 

como convidados devem entrar em contato com o Gerente Técnico através do e-mail varri-

ale@remobrasil.com . 

As inscrições para a Qualificação Interna #1 deverão ser enviadas até o dia 11 de feve-

reiro, ao Gerente Técnico através do e-mail varriale@remobrasil.com .  

 

Atenção: todos os atletas e técnicos convocados deverão providenciar teste antígeno 

a ser realizado 24h antes do embarque para o local da concentração. Cada membro do grupo 

nacional será responsável por providenciar o teste antígeno e enviar o seu respectivo resul-

tado para o e-mail varriale@remobrasil.com . Somente poderá participar do campo de trei-

namento após a apresentação de teste antígeno negativo e assinatura do termo de compro-

misso, que será enviado até 7 dias antes do início do campo de treinamento.  

 

Havendo dúvidas ou sugestões, favor entrar em contato antecipadamente.  

 
 
Comissão Técnica Remo Olímpico 


