ORIENTAÇÃO PARA INSCRIÇÕES DE REMADORES
1 - Informamos a todos clubes e remadores masteres do Brasil, que já se
encontram abertas as inscrições de clubes e remadores para o Campeonato
Brasileiro de Remo Master a ser realizado nos dia 17,18 e 19 de novembro de
2017 na Raia Olimpica da USP, no município de São Paulo – SP. Para isso,
acessem a página www.remomaster2017.com.br
2 – Como primeiro passo, cada clube deve registrar um único responsável
pelas taxas de registro e inscrição. NÃO sendo permitido mais de um
responsável por Clube.
3 - Se o seu clube não estiver registrado, solicitamos entrar em contato pelo
email remomaster17@gmail.com.br e solicitar o registro, informando o nome
completo do clube, estado e cidade.
4 - O responsável de cada clube deverá fazer o seu login e senha, e em
seguida, fazer primeiro, o registro de cada atleta, inserindo os dados
solicitados. Somente após esta etapa, poderá ser realizada o registro das
tripulações (guarnições) nas respectivas provas.
Nota: Se os dados do remador não estiverem completos, o clube
automaticamente não poderá completar sua inscrição.
5 - Depois de acessar a página de inscrição, os passos são os seguintes:
6 - Registro de Responsável
a)

Acesse a página www.remomaster2017.com.br
e clique em
INSCRIÇÕES
b) Selecione o seu clube (Se o clube não estiver registrado, contate
remomaster17@gmail.com.br)

c)

Entre com os dados do responsável: Crie seu login (nome de usuário)
e senha. Colocar o seu e-mail de contato e nome completo.

7 - Registro de Remadores
PS.: Verifique antes quais remadores de seu clube já possuem cadastro
no sistema e só cadastre os que não possuirem registro.
a)

Acesse a página, www.remomaster2017.com.br
INSCRIÇÕES, depois em Cadastro, depois em
Remadores.

, clique em
Inscrições 

b) Clicar em (+) para adicionar um atleta
Inserir o nome do clube

b)

Entre com os dados do atleta e clique em Confirmar. Repita este
passo para adicionar mais nomes. (Os dados marcados com asterisco
são obrigatórios)

Prazo: As inscrições estarão disponíveis no período de 04/09/2017 a
31/10/2017.
Os clubes deverão realizar os respectivos pagamentos de acordo com o item 5
das informações constantes no boletim 01.
8 Para dirimir possíveis dúvidas, entrar em contato pelo email
remomaster17@gmail.com.br com Vladen Vieira ou Gilberto de Mattos

Atenciosamente,

Comitê Organizador do Campeonato Brasileiro de Remo Master 2017

