
 

                                       

COPA RIO DE REMO MASTER 
2021  

 

Boletim Informativo 02  

A Federação de Remo do Estado do Rio de Janeiro vem convidar todos os Clubes e Atletas da 

categoria Master para participar da Copa Rio de Remo Master - 2021 que será realizada na Cidade 

do Rio de Janeiro. 

1. Local do Evento: Raia Olímpica da Lagoa Rodrigo de Freitas, Rio de Janeiro, RJ. 

 

2. Data: 11 de dezembro de 2021, a partir das 08:30 hs. 

 

3. Provas por categoria e gênero: 

Masculino 
 

Feminino Misto 

Categoria Quantidade 
de Provas 

Categoria Quantidade 
de Provas 

Categoria Quantidade 
de Provas 

Master A 1 Master A 1 Master A 1 

Master B 3 Master B 3 Master B 1 

Master C 3 Master C 3 Master C 1 

Master D 3 Master D 2 Master D 2 

Master E 3 Master E 2 Master E 1 

Master F 2 Master F 2 Master F - 

Master G 2 Master G - Master G - 

Master H 1 Master H - Master H - 

 

4. Critérios de Pontuação: 

 

4.1. NÃO HAVERÁ CAMPEÃO GERAL. Será proclamado campeão por prova o 

Clube/Agremiação que conquistar a primeira colocação na respectiva prova.  

 
 
 
 
 
 



 

                                       

5. Programação: 

PROVAS HORÁRIO BARCOS GÊNERO CATEGORIA DISTÂNCIA 

1ª Prova 08:30 1x Fem F 500 m 

2ª Prova 08:37 4x Masc D 500 m 

3ª Prova 08:44 2- Fem B 500 m 

4ª Prova 08:51 1x Masc B 500 m 

5ª Prova 08:58 4x Masc A 500 m 

6ª Prova 09:05 2- Fem C 500 m 

7ª Prova 09:12 1x Fem E 500 m 

8ª Prova 09:19 4x Masc  C 500 m 

9ª Prova 09:26 Canoe Fem D (Ñ FED) 250 m 

10ª Prova 09:33 2- Masc E 500 m 

11ª Prova 09:40 Canoe Masc D (Ñ FED) 250 m 

12ª Prova 09:47 8+ Misto A 500 m 

13ª Prova 09:54 1x Masc E 500 m 

14ª Prova 10:01 1x Fem D 500 m 

15ª Prova 10:08 2- Masc C 500 m 

16ª Prova 10:15 4x Fem B 500 m 

17ª Prova 10:22 2- Masc D 500 m 

18ª Prova 10:29 1x Masc F 500 m 

19ª Prova 10:36 4x Fem D 500 m 

20ª Prova 10:43 2x Masc H 500 m 

21ª Prova 10:50 2x Masc C 500 m 

22ª Prova 10:57 4- Misto B 500 m 

23ª Prova 11:04 1x Fem B 500 m 

24ª Prova 11:11 8+ Masc D 500 m 

25ª Prova 11:18 2x Fem C 500 m 

26ª Prova 11:25 4x Fem A 500 m 

27ª Prova 11:32 4- Masc B 500 m 

28ª Prova 11:39 2x Misto E 500 m 

29ª Prova 11:46 4x Fem C 500 m 

30ª Prova 11:53 2x Fem E 500 m 

31ª Prova 12:00 2x Masc F 500 m 

32ª Prova 12:07 4x Misto D 500 m 

33ª Prova 12:14 4x Masc G 500 m 

34ª Prova 12:21 2- Masc B 500 m 

35ª Prova 12:28 2x Misto D 500 m 

36ª Prova 12:35 4x Masc E 500 m 



 

                                       

37ª Prova 12:42 2x Fem  F 500 m 

38ª Prova 12:49 2x Masc G 500 m 

39ª Prova 12:56 8+ Misto C 500 m 

 

6. Congresso Técnico: O Congresso Técnico será realizado no auditório do Centro de 

Treinamento de Remo do Rio de Janeiro, no dia 10 de dezembro, às 09:00 hs.  

 

7. Prazo para Inscrição: A inscrição deve ser encaminhada através de ofício para os E-mails 

remorio@frerj.com.br e tatianafrerj@gmail.com ou entregue na secretaria da FRERJ até o dia 19 

de novembro de 2021. A INSCRIÇÃO DEVERÁ CONSTAR O NOME COMPLETO DO ATLETA, DEVERÁ 

ESTAR ACOMPANHADA DO TERMO DE RESPONSABILIDADE (ANEXO 1) E DA CÓPIA DE UM 

DOCUMENTO OFICIAL COM FOTO E DATA DE NASCIMENTO DE CADA ATLETA INSCRITO. 

  

8. Taxa de Inscrição: Será cobrada uma taxa única de R$ 150,00 (Cento e Cinquenta Reais), por 

remador, para participação no evento, podendo o remador competir em quantas provas desejar, 

desde que se respeitem as regras de participação por categoria e gênero. Para os atletas não 

federados que participarem somente das provas de Canoe, o valor da inscrição será de R$ 50,00 

(Cinquenta Reais). Somente serão aceitas inscrições com as devidas taxas pagas. 

 

 

8.1. O depósito da taxa de inscrição deverá ser efetuado na conta da FRERJ conforme os 

dados abaixo, no valor integral e devidamente identificados até a data final de inscrição, 

dia 19 de novembro. Na ausência do depósito total das inscrições, até a data 

determinada, as inscrições estarão automaticamente canceladas. Caso algum atleta fique 

impossibilitado de participar e não tenha substituto, o valor da inscrição não será 

devolvido.  
 

Federação de Remo do Estado do Rio de Janeiro 

CNPJ: 34179770/0001-65 

Banco: Bradesco 

AG: 3060           CC: 6421-1 

8.2. Os comprovantes deverão ser encaminhados para os E-mails remorio@frerj.com.br e 

tatianafrerj@gmail.com 

 

9. Regras Gerais: Serão obedecidas as regras da Confederação Brasileira de Remo, com exceção 

das regras de participação pontuadas abaixo.  

 

10. Regras de Participação:  
10.1. Somente será permitida a inscrição pelos clubes participantes de atletas que estejam 

registrados por outras agremiações e federações nas provas de 2x (double skiff), 2- 

mailto:remorio@frerj.com.br
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(dois sem timoneiro), 4x (four skiff), 4- (quatro sem timoneiro) e 8+ (oito com 

timoneiro), sendo que a participação destes  atletas ficará restrita a 50 % nas provas 

de 2x e 2-, e 25 % nas provas de 4x, 4- e 8+, isto é, somente um atleta nas guarnições 

de 2x, 2-, 4x e 4- e dois atletas nas guarnições de 8+ (o timoneiro não entra neste cálculo 

percentual). Como regra geral, cada participante somente poderá se inscrever por uma 

única agremiação ou clube, esta regra não se aplica ao timoneiro. Em relação à 

inscrição de guarnições “misturadas” (inscrição de atletas de mais de uma agremiação), 

a colocação será válida para a agremiação que realizou a inscrição, não podendo haver 

a inscrição de uma mesma guarnição por mais de uma agremiação. 

10.2. A inscrição por um clube participante de atletas, que estejam registrados por outras 

agremiações e federações, estará limitada ao quantitativo de 4 (quatro) atletas. 

10.3. Nas Provas “Ñ FED” somente será permitida a participação de Clubes e Associações 

que estejam sediadas no Estado do Rio de Janeiro. 

10.4. Será obrigatório a apresentação de Termo de Responsabilidade (anexo 1) pelo atleta 

participante atestando aptidão à prática do remo e a sua capacidade de participação 

neste tipo de evento. 

10.5. Cada Clube poderá inscrever no máximo duas guarnições por prova (Barcos A e B). Nas 

provas com timoneiros, poderão ser utilizados para esta função atletas de qualquer 

idade e gênero. 

10.6. Todas as provas serão realizadas na distância de 500 metros, utilizando todas as sete 

raias do percurso quando necessário. Todos os eventos serão divididos por sorteio em 

quantas finais forem necessárias em função do respectivo número de inscrições, com 

medalhas sendo concedidas a cada final realizada. 

10.7. As provas Mistas deverão ter obrigatoriamente a participação igualitária dos dois 

gêneros (50 % homens e 50 % mulheres). O timoneiro não entra neste cálculo, podendo 

ser de ambos os sexos. 

10.8. Nas provas de Single Skiff serão permitidas até três inscrições (barcos “C”) por 

agremiação. Havendo um número de inscritos maior que 7, os barcos “C” serão 

retirados da prova. Havendo um número de inscrições de barcos “C” que totalizem um 

número total de inscrições por prova maior que 7, haverá um sorteio dentre os barcos 

“C” inscritos até completar o número total de 7 barcos inscritos nesta mesma prova. 

10.9. Nas provas de 8+, todos os cascos conseguidos por empréstimo pelo comitê 

organizador serão sorteados dentre os participantes destas provas, que não possuam 

casco.  

10.10. Nas Provas de canoe deverão ser utilizados obrigatoriamente barcos da marca Holos. 

10.11. Somente será permitida a participação de atletas que não foram inscritos dentro do 

prazo previsto neste regulamento se estes entrarem no lugar de atletas previamente 

inscritos. Neste caso o atleta previamente inscrito perde o direito de participação na 

Regata, cedendo este direito ao atleta substituto. 

10.12. As substituições de atletas deverão ser efetuadas até 01h (Uma hora) antes do início 

da primeira prova do dia, após este prazo somente serão aceitas substituições 



 

                                       

mediante a apresentação de atestado médico, em qualquer tempo, diretamente a 

comissão de controle, em local a ser estabelecido pelo júri da regata. Neste caso 

também serão admitidas substituições por atletas não inscritos, conforme regra 10.11. 

10.13. Não serão cobradas as cores uniformes nas pás de remo, com o objetivo de facilitar o 

empréstimo dos mesmos. 

 

11. Empréstimo de Barcos: A FRERJ trabalhará conjuntamente com os Clubes locais para o 

pleno atendimento das necessidades dos Clubes visitantes. Pedidos neste sentido devem ser 

enviados para os E-mails remorio@frerj.com.br e tatianafrerj@gmail.com 

 

12. Hospedagem: A FRERJ e o comitê organizador não se responsabilizam por deslocamento e 

hospedagem dos participantes e acompanhantes. Não serão aceitas solicitações de reembolso 

caso tenham sido efetuadas compras de passagem ou hospedagem em data divergente a 

divulgada neste boletim  

 

13. Premiação: Haverá a premiação individual para as três primeiras colocações de cada prova, 

que receberão respectivamente medalhas de Ouro, Prata e Bronze. 

 

14. Evento de Confraternização: Após a premiação dos Clubes vencedores está programado 

um evento de confraternização para todos os participantes e familiares. Mais detalhes sobre o 

mesmo serão dados mais à frente. 

 

 

Contato: 

Federação de Remo do Estado do Rio de Janeiro – FRERJ 
Av. Borges de Medeiros 1424, Lagoa – Rio de Janeiro, RJ 
CEP: 22470-003 – Tel: +55 21 22407769 
Email: remorio@frerj.com.br 
www.frerj.com.br 
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ANEXO I - TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 

Rio de Janeiro,  de        de 2021. 
Eu,              , 
nascido(a) a    /     /        , portador  do   documento  de   identidade  no 
     , emitido por      , residente à 
            , declaro: 
 
Estar ciente de que a presente inscrição na Copa Rio de Remo Master, a realizar-se no 

dia 11 de dezembro do presente ano, devidamente aceita e homologada pela organização 

do evento obriga-me as seguintes clausulas: 

I – Na assinatura do presente termo, declaro-me apto para prática do Remo, não havendo 

qualquer impedimento de ordem médica, física ou legal para a participação na competição. 

Comprometo-me em levar a conhecimento da comissão organizadora do evento a 

ocorrência no curso do evento de qualquer lesão ou fator impeditivo a prática do Remo. A 

omissão de qualquer informação ou fato que comprometa minha participação isenta os 

organizadores, comissão de arbitragem e demais membros e participantes de qualquer 

evento danoso advindo da competição. 

II – Declaro-me ciente quanto aos riscos de minha integridade física inerente à natureza da 

atividade esportiva praticada. Em caso de lesão ou contusões de qualquer espécie, 

inclusive morte, assumo integral responsabilidade sobre os danos, isentando os 

organizadores, patrocinadores, comissão de arbitragem e demais membros e participantes 

de qualquer responsabilidade advindas da participação no campeonato. 

III – Autorizo desde já a equipe médica, designada pelos organizadores do evento, a realizar 

qualquer intervenção de pronto atendimento necessário para assegurar minha saúde e 

integridade física, inclusive minha locomoção para o hospital caso necessário nos moldes 

da conduta médica imposta pelos órgãos competentes. 

IV – Declaro saber nadar. 

 

          

          ____   ______________________________ 

          Assinatura do Competidor 


