BOLETIM INFORMATIVO 01
1 - LOCAL E DATA
São Paulo – SP / Brasil, de 17 a 19 de novembro de 2017, Raia Olímpica Universidade de São Paulo (USP), sendo o dia 17 liberado para treinos e, 18 e 19
provas da regata.
2 - PARTICIPAÇÃO
No Campeonato Brasileiro de Master poderá participar qualquer clube de remo,
reconhecido em seu local de origem.
Na tripulação de um barco registrado para o campeonato, poderão ser incluídos
remadores de outros clubes. Para fins de pontuação geral, esta será contada para o
clube cuja guarnição foi registrada.
O envolvimento de um remador master é ilimitado sob as seguintes condições:
Cada remador é o único responsável por sua aptidão e saúde, devendo,
necessariamente, preencher o formulário Termo de isenção de responsabilidade.
A tripulação será a única responsável por estar na zona de partida com antecedência
de 5 minutos da partida, conforme determina a regulamentação FISA.
3 - DA COMPETIÇÃO
A competição será realizada sob as regras da FISA.
As provas serão realizadas na distância de 1.000 metros.
Provas a serem disputadas:
• MASCULINO: 1X, 2X, 4X, 4 -, 2 -, 4 +, 8 +
• FEMININO: 1X, 2X, 4X, 4 -, 2 -, 4 +, 8 +
MISTO: 2X, 4X, 8 +

4 - DAS CATEGORIAS
Categoria
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Faixa etária
27/35
36/42
43/49
50/54
55/59
60/64
65/69
70/74
75/79
80 ou mais

Para efeitos de classificação em cada categoria será considerada a idade que será
completada durante o ano de 2017.
Para uma categoria será considerada a média de idade em cada grupo, que deve
estar dentro dos limites de acordo com a faixa de categorias de idade.
• Considera-se tripulação mista, que tem entre os seus membros tenha pelo
menos 50% de feminino.
• As categorias de idade não se aplicam aos timoneiros.
• O gênero do timoneiro independe do da tripulação.
5 – DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO
As inscrições serão abertas no dia 04 de agosto de 2017.
Até a data 04/09/2017.
R$ 80,00 (oitenta reais) a inscrição do atleta, com direito a uma bancada.
R$ 35,00 (trinta e cinco reais) a inscrição de cada bancada seguinte.
De 05/09 a 31/10/2017 será reajustado para:
R$ 90,00 (noventa reais) a inscrição do atleta, com direito a uma bancada.
R$ 50,00 (cinquenta reais) a inscrição de cada bancada seguinte
Os referidos valores serão cobrados até o dia 31/10/2017, quando não haverá
mais prazo para inscrição via sistema.
Obs.: as inscrições realizadas após 31/10/2017 até o início do evento, SÓ SERÃO
ACEITAS caso haja raia livre na respectiva bateria e terão os seguintes valores:
R$ 90,00 (noventa reais) para qualquer inscrição.
Os pagamentos deverão ser feitos integralmente por cada clube com depósito
identificado na conta abaixo, de acordo com os valores acima.

NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS INDIVIDUAIS POR ATLETA
Titular: Gilberto de Mattos
CPF – 084.279.878-11
Banco: BRADESCO
Agência: 0133
Conta Poupança: 1007986-1
Nenhum competidor poderá participar do campeonato sem ter confirmado e
pago a sua inscrição até as datas pré estabelecidas

6- DA COMPETIÇÃO
A ordem da corrida será de acordo com o cronograma da competição. Vide Grade
das provas
Não será levada em conta a regra dos 100 metros, ou seja, uma vez iniciada a
prova, a mesma não será interrompida.
Havendo mais de seis barcos inscritos na prova, haverá duas ou mais séries de
provas, conforme necessário, e serão premiados de acordo com os regulamentos
do campeonato.
Cada série de prova será considerada como vencedores de corridas individuais das
suas respectivas séries.
7- DOS BARCOS
Os participantes devem providenciar seus barcos e remos. A organização não tem
barcos de campeonato para empréstimo.
Os clubes interessados deverão entrar em contato diretamente com os clubes
nacionais. Vide Aluguel de embarcações.

8- DO CONTROLE
Para fins de arbitragem FISA regulamentos aplicáveis.
A prova será controlada pelo corpo de árbitros de Federação Paulista de Remo.

Todos os remadores masteres deverão utilizar as suas credenciais, documento
essencial para participar da competição.
• Controle da identidade dos remadores será feita antes da entrega das
credenciais e, a qualquer momento durante e após a competição.
Não será permitido o embarque da equipe, se esta não cumprir
regras da competição e regulamento FISA.

as

• As reclamações e recursos que podem ocorrer no transcorrer da
competição serão tratados de acordo com as disposições do Regulamento
FISA.
• A mudança de equipe poderá feita até uma hora antes da hora marcada
para a prova, de acordo com as regras da FISA.

9- DISPOSIÇÕES GERAIS
Na hipótese de qualquer fato/ocorrência não ter sido abrangido neste regulamento, tal
fato/ocorrência será decida pela comissão organizadora.
COMISSÃO ORGANIZADORA
Gilberto de Mattos
Guilherme Maciel
Milton Munhoz
Rosana Costa
Solange Bheringh
Sueli Koplewski de Castro
Vladen Vieira

