Federação de Remo do Estado do Rio de Janeiro
Av. Borges de Medeiros 1424 bloco 03 box 01- Lagoa – Rio de Janeiro
Cep 22470-003
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CAMPEONATO BRASILEIRO DE REMO MASTER 2019.
Boletim Informativo – 06 (FRERJ) /2019
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A Federação de Remo do Rio de Janeiro (FRERJ), com o apoio institucional da Confederação
Brasileira de Remo (CBR), ratificando os boletins anteriores, vem informar que em razão das
providencias que tiveram que ser tomadas para passarmos a organizar o evento, o prazo

final para as inscrições foi prorrogado em 2 dias, passando para o dia 12 de junho de 2019,
IMPRETERIVELMENTE, pelo que, segue o boletim atualizado:
1. LOCAL
Rio de Janeiro (RJ), na Lagoa Rodrigo de Freitas.
2. DATA

De 12 a 14 de julho de 2019.
3. PROGRAMA E HORÁRIOS

O programa definitivo e a grade de horários de provas serão publicados em definitivo após a
confirmação das inscrições. Segue ao final deste boletim o programa provisório:
O CRONOGRAMA DIÁRIO DE PROVAS É:
 12 DE JULHO – CONGRESSO TÉCNICO E CREDENCIAMENTO
 13 DE JULHO – PROVAS MASCULINAS E FEMININAS
 14 DE JULHO – PROVAS MISTAS E PROVAS DA CATEGORIA J
4. CONGRESSO TÉCNICO

O Congresso Técnico será realizado no dia 12 de julho, às 17 horas, no auditório do Centro
de Treinamento da FRERJ.
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5. DAS INSCRIÇÕES

As inscrições nominais devem ser realizadas no site da FRERJ (www.frerj.com.br) no link
http://proregata.prosistema.cc , do dia 20 de maio até o dia 12 de junho de 2019,
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impreterivelmente. Junto do formulário de inscrição deve ser enviado o Termo de Isenção de
Responsabilidade, bem como, o formulário para credenciamento que será disponibilizado
até a data das inscrições.
6. VALOR DE INSCRIÇÃO –

O valor da taxa de inscrição será de R$90,00 (noventa reais) com direito a uma bancada, e

50,00 (cinquenta reais) por bancada adicional, que deverá ser paga até o dia 12 de junho. O
pagamento das inscrições no Campeonato Brasileiro Máster será feito através de depósito
bancário, único por clube, e IDENTIFICADO, na seguinte conta:
Banco: Bradesco
Agencia: 3060

Conta corrente: 0006421-1
CNPJ: 34179770/0001-65

FEDERAÇÃO DE REMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO –
(ENVIAR FOTO COM O COMPROVANTE DO PAGAMENTO PARA OS E-MAILS DO ITEM
18)

6.1. DADOS NECESSÁRIOS

Devem ser enviados junto da inscrição: CNPJ ou CPF, razão social, nome completo ou nome
fantasia, endereço com CEP, telefone celular e e-mail. As informações devem ser referentes
ao clube ou ao responsável pelo pagamento.
6.2. PRAZO DE PAGAMENTO

Conforme o item 6, os depósitos bancários deverão ser efetuados até o dia 12/06, sendo que
as inscrições recebidas neste último dia terá o prazo de 3 dias úteis após a confirmação da
inscrição. Após o vencimento, as inscrições não pagas serão automaticamente canceladas e
serão desconsideradas.
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7. DIREITO DE PARTICIPAÇÃO
Poderão participar todos os clubes de remo constituídos em território brasileiro, sendo que
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os cadastros incompletos ou com informações incorretas não serão aceitos. Não será
permitida a inscrição de atletas avulsos. A guarnição será responsável por estar na zona de
partida com 5 minutos de antecedência, conforme é consignado no regulamento da FISA,
sob pena de perderem a largada da prova.

8. GUARNIÇÕES COMBINADAS PARA O CAMPEONATO BRASILEIRO MASTER

É aberta a inscrição de guarnições formadas por remadores de diferentes clubes e de
diferentes federações; Em caso de barco misto, um dos clubes deverá fazer a inscrição da
guarnição na prova, colocando ao lado do nome do atleta a que clube ele pertence; Para
efeito de pontuação geral, a contagem vai para o saldo do clube que realizou a inscrição.
9. DA COMPETIÇÃO

A competição será realizada sob as regras da CBR; As provas serão realizadas na

distância de 1000 metros; Mesmo provas com somente 1 inscrito contará ponto para o
campeonato; Havendo mais de seis barcos inscritos na prova, haverá duas ou mais séries,

conforme o necessário, e estas serão premiadas, de acordo com o regulamento do
campeonato, com cada série de prova considerada corrida individual. O sistema FISA é que
fará o sorteio de composição das chaves;
10. DAS PROVAS
As provas que serão disputadas serão: Masculino 1X; 2X; 4X; 2-; 4-; 8+ Feminino 1X; 2X;
4X; 2-; 4-; 8+ Misto 2X; 4X, 8+. Seguindo a ordem das tabelas abaixo:
11. DAS CATEGORIAS CATEGORIA FAIXA ETÁRIA

A
B
C
D

Idade mínima de 27 anos
Média de 36 ou mais
Média de 43 ou mais
Média de 50 ou mais
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F
G
H
I
J

Média de 55 ou mais
Média de 60 ou mais
Média de 65 ou mais
Média de 70 ou mais
Média de 75 ou mais
Média de 80 ou mais

Para efeito de classificação em cada categoria, será considerada a idade que o atleta
completará no ano de 2019; 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 provas Mistas deverão
ter obrigatoriamente a participação igualitária dos dois gêneros (50 % homens e 50 %
mulheres).

12. BARCOS

A Confederação Brasileira de Remo (CBR) disponibilizará barcos mediante aluguel através
de pedido formal, impreterivelmente, até o dia 12 de junho de 2019, cujo valor da bancada
arbitrado é de R$100,00 (cem reais). Os clubes filiados da Federação de Remo do estado do

Rio de Janeiro (FRERJ), poderão ser consultados diretamente para verificação da
disponibilidade de aluguel de barcos ou sua cessão gratuita, cabendo as partes comporem o
pedido da forma que lhe convier.

O CONTATO PARA LOCAÇÃO DEVERÁ SER REALIZADO ATRAVÉS DO E-MAIL:
inscricoes@remobrasil.com

13. DECLARAÇÃO MÉDICA - MODELO EM ANEXO

Todos os atletas inscritos no Campeonato Brasileiro Master de Remo deverão apresentar uma
Declaração Médica de Aptidão ao Remo que constará, inclusive, o nada consta do Exame de

Eletrocardiograma (ECG). Este documento deve ser preenchido e assinado pelo médico do
clube ou médico do atleta, atestando que ele está apto para remar.
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14. ALOJAMENTO E TRANSPORTE - NOVA LISTA EM ANEXO

A FRERJ não fornecerá alimentação, hospedagem e transporte para atletas ou membros das
equipes, portanto os clubes são os responsáveis pela organização e despesas de alimentação,
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hospedagem e transporte durante todo o período de treinamento prévio e da competição.

OS PEDIDOS DE HOSPEDAGEM DEVERÃO SER RESERVADOS DIRETAMENTO COM O SR.
RAFAEL CORREA (rafael.correa@absolut-sport.com.br) COM CÓPIA PARA A FRERJ
(remorio@frerj.com.br)

15. OBRIGAÇÕES DOS PARTICIPANTES
15.1 UNIFORMES
O uso de uniforme específico para remo, completo e padronizado, é obrigatório a todos os
participantes, conforme Código Brasileiro de remo, exceto para guarnições mistas de clubes
aonde cada atleta deverá estar uniformizado com o uniforme do seu clube.
15.2 CONDUTA ESPORTIVA
Durante todo o evento, em treinamento ou em competição, os participantes devem
demonstrar conduta esportiva exemplar, com ética e competição limpa, sob as penas do
Código Brasileiro de Justiça Desportiva.
16. PREMIAÇÃO
O campeonato terá premiação individual e geral, conforme abaixo.
16.1 PREMIAÇÃO INDIVIDUAL, LOCAL DA CONFERÊNCIA E ENTREGA DE MEDALHAS
Os atletas classificados nas três primeiras posições de cada final receberão medalhas na cor
Ouro, Prata e Bronze, respectivamente. Os 3 primeiros colocados, após a prova, irão se

dirigir a rampa em frente a torre de arbitragem aonde ocorrerá a premiação, sendo as
medalhas entregues na própria embarcação.
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16.2 PREMIAÇÃO GERAL

Ao final da competição, haverá premiação com troféu para o clube Campeão Brasileiro
Master 2019, o vice-campeão e para o terceiro colocado, conforme resultado geral,
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considerando-se quantidade de vitórias obtidas. Em caso de empate, o desempate será pelo
maior número de segundos lugares e assim sucessivamente até o sexto lugar.
17. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Campeonato Brasileiro utilizará todas as áreas do Centro de Treinamento da FRERJ,
utilização do material do legado Olímpico com remoergometros, torre de arbitragem,
catamarãs e etc, , bem como contará com a colaboração dos clubes filiados que tem
garagens de remo no Estádio de Remo para oferecer banheiro aos atletas.

Ofereceremos também uma área climatizada para descanso dos atletas, como também,
conseguimos a área em cima das garagens de remo com lona que cobre todo o espaço,

aonde estamos fechando parcerias para termos praça de alimentação, bebidas, brindes,
show, DJ, enfim, a ideia é montar uma estrutura que os atletas posam usufruir antes,
durante e depois de suas provas. Assim que fecharmos a programação extra remo,
passaremos a todos para que se programem, o Brasileiro será uma festa de confraternização
do remo máster! .
17. COMISSAO ORGANIZADORA
Paulo Carvalho (Presidente da Frerj)
Tatiana Leal (Chefe da arbitragem)

Marcos Amorim (Diretor Técnico da FRERJ)
Marcelo Neves (Diretor Técnico da FRERJ)
18. CONTATO:
Federação de Remo do Estado do Rio de Janeiro – FRERJ
Tatiana Leal

www.frerj.com.br
e-mail: remorio@frerj.com.br e c/c tatianafrerj@gmail.com
Telefone: 2240-7769

Federação de Remo do Estado do Rio de Janeiro
Av. Borges de Medeiros 1424 bloco 03 box 01- Lagoa – Rio de Janeiro
Cep 22470-003
Tel./Fax: 2240-7769
E-mail - remorio@frerj.com.br
C.N.P.J. : 34.179.770/0001-65

F
R
E
R
J

R
E
R
J

Federação de Remo do Estado do Rio de Janeiro
Av. Borges de Medeiros 1424 bloco 03 box 01- Lagoa – Rio de Janeiro
Cep 22470-003
Tel./Fax: 2240-7769
E-mail - remorio@frerj.com.br
C.N.P.J. : 34.179.770/0001-65

F
R
E
R
J

R
E
R
J

Federação de Remo do Estado do Rio de Janeiro
Av. Borges de Medeiros 1424 bloco 03 box 01- Lagoa – Rio de Janeiro
Cep 22470-003
Tel./Fax: 2240-7769
E-mail - remorio@frerj.com.br
C.N.P.J. : 34.179.770/0001-65

F
R
E
R
J

R
E
R
J

Federação de Remo do Estado do Rio de Janeiro
Av. Borges de Medeiros 1424 bloco 03 box 01- Lagoa – Rio de Janeiro
Cep 22470-003
Tel./Fax: 2240-7769
E-mail - remorio@frerj.com.br
C.N.P.J. : 34.179.770/0001-65

F
R
E
R
J

R
E
R
J

Rio de Janeiro, 8 de junho de 2019.
Paulo Carvalho
FRERJ

