
Campeonato Brasileiro de Remo Master 2019 

Rio de Janeiro 

 

 

INFORMATIVO  

1. Informamos a todos os remadores máster da Sul America, que já podem ser efetuados 

o cadastro dos clubes e remadores, e também as inscrições das tripulações nas 

respectivas provas. Para tal, acessar a pagina, www.remomaster2019.com . 

2. Primeiramente cada clube deverá cadastrar um responsável para efetuar o cadastro e 

inscrições. Não será permitido mais de um responsável por clube. 

3. Se o seu clube não estiver na relação, solicitamos entrar em contato com 

remomaster2019@gmail.com , e solicitar o cadastro, informando o nome completo, 

email, cidade e país. 

4. O responsável pelo clube deverá efetuar o seu cadastro de usuário e senha, e após 

efetuar primeiramente, o cadastro de cada atleta, preenchendo os dados solicitados. E 

só então efetuar a inscrição das tripulações nas provas. 

5. Informamos que muitos remadores, que tem participado de sulamericanos desde 

2015, já estão cadastrados no sistema, e devem apenas conferir seus dados. Os que 

ainda não estão no sistema, deverão efetuar o cadastro pelo responsável de seu clube. 

6. NÃO SERÁ PERMITIDO um remador ter seu registro em mais de um clube. No entanto 

nos barcos mistos entre clubes, o responsável deverá escolher a opção “Composit”.  

7. Cada remador receberá um email da Organização, com um login e senha, para 

complementar seus dados, tais como foto com no formato jpg, e com tamanho 

máximo de 100kb. 

8. ATENÇÃO: se os dados do remador não estiverem completos, o clube 

automaticamente, não poderá completar sua inscrição. 

9. Após acessar a página de inscrições, seguir os seguintes passos: 

10. CADASTRAR RESPONSÁVEL 

a) Acessar a página, www.remomaster2019.com , e clicar em inscrições. 

b) Selecionar seu clube (Se seu clube não estiver na relação entrar em contato com 

remomaster2019@gmail.com . 
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c) Preencher os dados do responsável: Criar seu login e senha, colocar seu email para 

contatos e nome completo. 

 

11. CADASTRAR REMADORES 

a) Acessar a página, www.remomaster2019.com , e clicar em inscrições, clicar em 

cadastro / inscrições / remadores. 

 

 

b) Clicar em (+) para adicionar um atleta. 

http://www.remomaster2019.com/


 

c) Preencher os dados do atleta, e CONFIRMAR. Repetir este passo para adicionar mais 

nomes. (Os dados com o asterisco são obrigatórios). 

 

12. INSCRIÇÕES BARCOS: O responsável pelo clube após ter seu cadastro efetuado, deverá 

acessar a opção “INSCRIÇÕES > INCRIÇÕES NOMINAIS OU INSCRIÇÕES COMPOSIT 

(para barcos mistos entre clubes), conforme figura abaixo: 



 

 

13. NÃO SERÁ PERMITIDO um remador ter seu registro em mais de um clube. No entanto 

nos barcos mistos entre clubes, o responsável deverá escolher a opção “Composit”, 

que terá acesso aos atletas dos demais clubes. 

14. Escolher a prova: 

 

15. Se o clube tiver mais de um barco inscrito em uma prova, deverá escolher qual o barco 

A; B; C...O. É possível um clube inscrever até 15 barcos em uma mesma prova, que o 

sistema automaticamente irá distribuir em baterias, se houver. Ver figura abaixo: 

 



 

16. Sempre “VALIDAR A GUARNIÇÃO” antes de “CONFIRMAR”, para que o sistema 

confira a medias das idades. 

17. PRAZO: As inscrições iniciam em ..............até ............ A organização da regata 

informará a todos os inscritos, quais as provas efetivamente ocorrerão até o ......... 

Após esta data todos os clubes deverão efetuar o pagamento impreterivelmente até o 

dia ............ 

18. PAGAMENTO:  As formas de pagamento estarão disponíveis no site futuramente. 

19. Para tirar duvidas entrar em contato com www.remomaster2019.com . 

 

Saudações, 

Comissão Organizadora. 
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