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Campeonato Brasileiro de Remo Máster 2016 
 

1. DATA E LOCAL 
O Campeonato Brasileiro de Remo Máster 2016 será realizado nos dias 12 e 13 de novembro de 
2016, na raia Estadual da Ilha do Pavão, em Porto Alegre, RS, na sede náutica do Grêmio 
Náutico União, com o início previsto para às 8:30 nos dois dias da competição. O congresso 
técnico está previsto para dia o 11 de novembro, às 17h, na sede do GNU na Ilha do Pavão. 
 
2. DO DIREITO DE PARTICIPAÇÃO 
 Poderão participar todos os clubes de remo constituídos em território brasileiro, filiados às 

federações locais e em dia com suas obrigações financeiras; 
 Se houver atleta estrangeiro representando um clube, este deverá ser filiado à federação 

correspondente de sua inscrição; 
 Os remadores poderão participar apenas se estiverem representando seu respectivo clube. 

Inscrições avulsas não serão aceitas; 
 Serão aceitas inscrições de clubes do exterior, porém não contarão pontos para a 

classificação geral; 
 O campeonato permitirá constituição de guarnição mista, formada por atletas de clubes 

diferentes. Para efeito de pontuação geral, a contagem vai para o saldo do clube que 
realizou a inscrição. 

 
A participação do remador deverá seguir as condições abaixo: 
 Cada remador é o único responsável pela sua condição física e de saúde, devendo assinar e 

encaminhar obrigatoriamente o termo de responsabilidade que será disponibilizado na 
forma de um formulário, com tipo sanguíneo e restrições medicamentosas, com vistas à 
eventual atendimento de emergência; 

 A guarnição será responsável por estar na zona de partida em 5 minutos de antecedência, 
conforme é consignado no regulamento da FISA, sob pena de desclassificação da bateria. 

 
3. DA COMPETIÇÃO 
 A competição será realizada sob as regras da CBR; 
 As provas serão realizadas na distância de 1000 metros; 
 As provas disputadas serão as constantes no programa em anexo; 



 

 Para efeito de classificação em cada categoria, será considerada a idade que será 
completada durante o ano de 2016; 

 Para barcos com mais de um remador, será considerada a média de idade da guarnição, 
que deve ser adequada com a categoria que se pretende competir; 

 As categorias de idade não se aplicam aos timoneiros; 
 As tripulações femininas podem ter timoneiros homens e vice-versa; 
 Somente serão realizadas provas que tiverem inscritos pelo menos dois barcos de clubes 

distintos (exceto para categorias = e/ou > H, 70 anos); 
 Havendo mais de seis barcos inscritos na prova, haverá duas ou mais séries, conforme o 

necessário, e estas serão premiadas de acordo com os regulamentos do campeonato, com 
cada série de prova considerada corrida individual; 

 Nenhum competidor poderá participar do campeonato sem ter confirmado e pago sua 
inscrição até as datas pré-estabelecidas; 

 As provas sairão a cada 10 minutos. 
 
4. DAS CATEGORIAS 

CATEGORIA FAIXA ETÁRIA

A 27 a 35 

B 36 a 42 

C 43 a 49 

D 50 a 54 

E 55 a 59 

F 60 a 64 

G 65 a 69 

H 70 a 74 

I 75 a 79 

J 80 + 

 
 
5. DAS TAXAS DE INSCRIÇÕES 
As inscrições serão abertas no dia 19 de setembro. 
 
Até a data de 10 de outubro de 2016: 
 R$ 75,00 a inscrição por atleta, com direito a uma bancada; 
 R$ 30,00 a inscrição de bancada seguinte. 
 



 

De 11/10 até 23/10: 
 R$ 90,00 a inscrição por atleta, com direito a uma bancada. 
 R$ 45,00 a inscrição de bancada seguinte. 
Os valores serão cobrados até dia 23 de outubro, quando após esta data não haverá mais 
inscrições. 
 
6. DA HOSPEDAGEM 
 A REMOSUL indicará locais de hospedagens perto do acesso ao cais, as reservas deverão 

ser tratadas diretamente nos clubes e hotéis; 
 O Grêmio Náutico União disponibilizará 60 camas em seu alojamento na Ilha do Pavão e as 

reservas deverão ser realizadas diretamente no clube. Contato com Ricardo Romera 
(gerente da Ilha do Pavão) pelo e-mail: ricardo.romera@gnu.com.br. 

 
Hotéis sugeridos (próximos ao local do evento):  
 Ibis Budget - Av. Júlio de Castilhos, 516 - Centro Histórico 
 Lido Hotel - Rua Andrade Neves, 150 - Centro Histórico 
 
7. DA ALIMENTAÇÃO 
No local da competição haverá restaurante que disponibilizará alimentação, por conta dos 
atletas, a ser tratado diretamente com o economato do restaurante. 
 
8. DO TRANSPORTE 
O acesso à Ilha do Pavão se dá por meio de barcas do clube Grêmio Náutico União, sendo um 
transporte gratuito. É importante respeitar os horários da travessia que dura por volta de 8 
minutos. Para se pegar a barca, deve-se ir até a doca do clube GNU no Cais Mauá, no centro 
de Porto Alegre. 
 
9. DOS BARCOS 
 A CBR disponibilizará barcos para locação, com os recursos arrecadados no custeio das 

despesas de transporte dos mesmos; 
 No próximo boletim divulgaremos os barcos que serão disponibilizados; 
 As reservas de barcos deverão ser feitas até o dia 1º de outubro, e as não pagas até o dia 

15 de outubro serão canceladas. 
 
10. DO CONTROLE 
 A competição será controlada pelo corpo de árbitros da Federação de Remo do Rio Grande 

do Sul, juntamente com alguns árbitros nacionais e internacionais; 
 Todo o remador deverá utilizar a credencial, documento que será distribuído no congresso 

técnico; 



 

 O controle de acesso nas rampas será efetuado por meio de carteira da federação, 
documento de identificação e/ou credencial; 

 Não será permitido o embarque da equipe se esta não cumprir as regras da competição e 
regulamento FISA; 

 As reclamações e protestos que possam ocorrer serão tratadas de acordo com as 
disposições das regras da FISA e do Código Brasileiro de Remo; 

 A mudança da equipe (substituição) poderá ser feita em até 50% da guarnição, respeitando 
o limite de no máximo uma hora antes da prova, conforme regras da FISA. 

 
11. DA PREMIAÇÃO 
 Estará em disputa o Troféu de CAMPEÃO BRASILEIRO MASTER 2016; 
 Sagrar-se-á CAMPEÃO o clube com o maior número de vitórias, seguido pelos segundos, 

terceiros e assim sucessivamente em caso de empate. Caso o empate persista, será 
considerada a maior média de idade dos primeiros lugares obtidos; 

 A Comissão organizadora premiará o clube com maior número de participantes, 
considerando o número de barcos, de corridas e equipes; 

 Serão agraciadas com medalhas as guarnições vencedoras de cada prova, assim como os 
segundos e terceiros lugares que completarem o percurso. 

 
11. DO PASSEIO 
Haverá um passeio à serra gaúcha, pela região do Vale dos Vinhedos, no dia 14 de novembro. 
Interessados devem entrar em contato via e-mail: remosul@yahoo.com.br.  
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