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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 e no boletim técnico n.3, a definição de 

guarnições para o Campeonato Sul-americano Junior e Sub23 2022 será realizada ao término dos 

campos de treinamento realizados em Porto Alegre e no Rio de Janeiro.    

Informamos a seguir a programação para as avaliações em cada local, seguindo o ordena-

mento das provas no programa previsto para o referido campeonato: 

 

 

• a prova BW2- foi confirmada oficialmente pela CSAR no dia 12/fev/22, portanto 

está agora incluída no programa; 

• 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 guarnições poderão ser testadas com alteração de formação entre as séries, con-

forme indicação da comissão técnica envolvida, com objetivo de comparação de 

classe classe

1 8:00 6 10:00 JW2X / BW2- 1 8:00 4 10:00 JW2- / BW1X
2 8:10 BM2- (E1) 2 8:10 BM2- (F)
3 8:20 BM2- (E2) 3 9:00 5 11:00 JW4X / BW2X

7 11:00 BM2- (R)
4 9:10 8 11:10 JW1X
5 9:20 9 11:20 JW4-

série 1 série 2 série 1 série 2

17/fev 18/fev
Porto Alegre Porto Alegre

classe classe

1 8:00 5 10:00 BLM1X / JM1X 1 8:00 4 10:00  BLW2X
2 8:10 6 10:10 JM4- / BLM2- / BM2X 2 8:10 5 10:10 BLM2X / BM1X
3 8:20 7 10:20 BLW1X 3 8:20 6 10:20 JM2- / JM2X
4 8:40 8 10:40 JM4X

série 1 série 2 série 1 série 2

Rio de Janeiro Rio de Janeiro



 

resultados e definição da guarnição de melhor performance. As possibilidades de 

formação deverão ser validades previamente pela comissão técnica com a gerência 

técnica.  

• As provas da classe BM2- serão realizadas em formato de eliminatórias, repesca-

gem e final, devido ao grande número de barcos participantes. As demais classes 

serão avaliadas em formato "melhor de três". Em caso de empate na segunda série, 

a terceira será realizada no mesmo dia com intervalo de 2 horas. O formato time 

trial não será utilizado devido a curta distância disponível na raia local e provas 

disputadas em 1.500 metros, distância oficial do referido campeonato. 

 

Pesagem dos atletas peso-leve:  

A pesagem dos atletas da categoria peso-leve seguirá padrão internacional, conforme có-

digo de regatas da CBR, sendo realizado de 2 a 1 hora antes do horário da respectiva prova 

da série 1.  

 

Análise dos resultados e qualificação técnica:  

Todos os resultados serão comparados entre as séries do dia para análise dos resultados 

utilizando-se os tempos de referência. A Comissão Técnica responsável pelo grupo nacional 

para o referido campeonato estabelecerá, levando em consideração os resultados obtidos 

na qualificação, a ordem de guarnições prioritárias qualificadas para a formação da Seleção 

Brasileira.  

Guarnições que não atinjam resultado e qualidade técnica suficiente não serão confirmadas 

para participação no campeonato.  

A análise de resultados e as guarnições nomeadas pela Comissão Técnica serão submetidos 

para o Painel de Competição para validação.  

 

 

 

Comissão Técnica Remo Olímpico 


