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                                       CLUBES 

                 AR’s 
  
 
 
 
 
Lisboa, 2014-10-24                                                                                               Circular Nº 96/14 

 

 

Assunto: Remo Jovem 

 

 

Exmos. Senhores, 

 

Junto enviamos versão definitiva do Plano de Desenvolvimento do Remo Jovem, apresentado na 

reunião geral da modalidade no passado dia 11. 

De acordo com a experiência anterior das AR’s da Beira Litoral e Setúbal (1as Remadas) e 

Distrito do Porto (troféu ARDP), ideias trocadas com vários intervenientes da modalidade (além 

da referida reunião), modelos de sucesso de países com modelos de iniciação e 

desenvolvimento implementados, os objectivos da Direcção da FPR e os meios disponíveis, 

resulta o projecto que se anexa, com as seguintes linhas de força: 

• Modelo de iniciação modular, em skiff, seguindo o Go-Rowing (em anexo) 

• Primeiros eventos competitivos em slalom, passando para regatas em linha 

• Primeiros eventos competitivos em skiff, passando para barcos de equipa 

• Implementação dos Troféus de Remo Jovem (Zonas Norte, Centro e Sul) 

• Valorização dos barcos de equipa em detrimento dos individuais para atletas filiados há 

mais de um ano (atractividade para os jovens próxima das modalidades colectivas) 

• Apoio financeiro forte à organização dos eventos e à participação nos mesmos 

• Preparação breve de kit’s de regata para as AR’s com actividade 

• Necessidade de novos árbitros nas várias regiões, dentro das AR’s e clubes 

Assim, solicitamos às AR’s que nos façam chegar as datas e locais dos eventos que pretendem 

ver integrados neste projecto. 

 



 

 

 

 

Relembramos a necessidade de organizar os eventos com condições mínimas de segurança e 

organizativas, dado que os apoios financeiros prestados pela FPR dependem do cumprimento 

destes requisitos. 

 

Com os melhores cumprimentos 

 

 

Luís Maricato 

Vice-Presidente da F.P. de Remo 

 

    



PROJECTO DE DESENVOLVIMENTO DO REMO JUVENIL 

DA 

FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE REMO 

 

1. PREÂMBULO 

Cabe à FPR o papel de regulador da modalidade, indicando os caminhos que entende mais profícuos para 

cumprimento dos seus objectivos principais: 

• Captação de novos atletas para a modalidade de remo; 

• Criação de quadros competitivos que, focados nos atletas já filiados em anos anteriores, os motivem 

a permanecer nesta exigente modalidade. 

Na época desportiva 2013/14 a Direcção da FPR começou por definir o papel das Associações Regionais 

(AR’s), bem como a forma de apoio financeiro às mesmas, que passa pelo cumprimento de requisitos de 

actividade e de filiação. Estabeleceu a organização do Torneio 1as Remadas como o objectivo mínimo a 

cumprir por cada AR, tendo candidatado o mesmo ao sub-programa 1.3 do IPDJ, Projecto Inovador do 

Desenvolvimento da Prática Desportiva Juvenil. Esta entidade atribuiu a verba de 5.000 euros para custos 

previstos de 23.500 euros, pelo que a FPR assumiu a diferença através do sub-programa “1.2 

Desenvolvimento da Actividade Desportiva”. Facilmente se verifica, por esta diferença, o empenho da FPR 

em garantir a organização de eventos regionais durante a época de Inverno (900 euros por AR/evento), bem 

como o apoio à participação dos clubes (3.000 euros a distribuir pelos clubes por cada conjunto de eventos – 

Norte, Centro e Sul, com base em critérios de distância percorrida e número de participantes). 

Os apoios previstos permitem a existência de um saldo positivo a favor dos organizadores (AR’s) e dos clubes 

participantes, pelo que não se vislumbra motivo para a não organização e participação nestes eventos. 

As regras para o apoio às AR’s mantêm-se as definidas no ano anterior: 

• Para ser apoiada pela FPR, cada fase regional deverá incluir um mínimo de 6 clubes participantes; 

• A organização será atribuída às associações que reúnam os seguintes critérios:  

o Mínimo de 5 regatas organizadas em cada um dos 3 últimos anos; 

o Mínimo de 6 clubes com participação nos Campeonatos Nacionais sub-16 nos últimos 3 

anos, na sua área geográfica de influência; 

o Reavaliação anual destes índices com base nos relatórios de actividades; 

 

2. PLANO DE INTERVENÇÃO 

A FPR continuará a manter o seu plano de 3 fases, no qual o Torneio 1as Remadas + Troféu de Remo Jovem 

pretende dar o primeiro contributo. 

Sendo certo que, nos escalões seniores, os atletas dão preponderância aos dias de treino sobre o número de 

competições em que participam, é também certo que para um atleta jovem a sua motivação é proporcional 

ao número de acções em que participa: um evento por mês ajuda a manter a motivação destes atletas, já 

que os objectivos estão num limite temporal relativamente próximo. Isto é tanto mais importante na época 



de inverno, onde sucede a maior taxa de abandono da modalidade nas camadas jovens no decorrer da 

época desportiva. Naturalmente todos concordamos que nenhum atleta jovem se mantém motivado para 

treinar a partir de Outubro se só tiver uma competição em Abril ou Maio do ano seguinte. 

A 2ªa fase consubstancia-se na maior integração do Desporto escolar na modalidade. Neste momento a FPR 

encontra-se a desenvolver contactos com o Gabinete do Desporto Escolar, de forma a alargar a prática 

desportiva da modalidade a mais escolas, sem prejuízo dos projectos existentes. Neste aspecto, é 

fundamental que haja uma troca de informação mútua sobre as iniciativas desenvolvidas, entre a FPR e 

Clubes/ AR’s e vice-versa, de modo a assegurar que existe uma articulação e integração de acções no quadro 

global desta vertente do projecto. Assim que haja desenvolvimentos sobre este tema a FPR fará a sua 

divulgação pelos associados. 

A 3ª fase consistirá no impulso à identificação de talentos para a modalidade, nos escalões juvenil e júnior, 

com base em parâmetros físicos e/ou fisiológicos e/ou antropométricos. Neste momento os técnicos da FPR 

estão já a trabalhar com a Unidade de Controlo de Treino do Centro Desportivo Nacional do Jamor de forma 

a definir os parâmetros a avaliar nas acções de identificação de talentos. 

 

3. ÉPOCA 2014/15 

Face aos critérios acima, em 2014/15 a FPR apoiará a organização de torneios em 3 regiões:  

• Norte (clubes de Valença ao Porto -9 clubes em actividade): apoio à ARDP 

• Centro (Aveiro a Coimbra – 7 clubes em actividade): apoio à ARBL 

• Sul (Lisboa a Faro - 11 clubes em actividade): apoio à ARS 

Este apoio está condicionado ainda ao cumprimento das normas seguintes: 

• Os eventos regionais do Torneio 1as Remadas deverão ter lugar nos meses de Outubro, Novembro, 

Dezembro, Janeiro e Fevereiro, de acordo com o definido no Calendário Nacional publicado pela 

FPR. Estas datas apenas poderão ser alteradas por motivos de força maior e após autorização prévia 

da Direcção da FPR; 

• Além das provas do Torneio 1as Remadas, cujos critérios de participação estão definidos adiante, as 

AR’s deverão organizar regatas complementares, com a designação “Troféu de Remo Jovem Zona 

Norte(Centro ou Sul)”, destinadas aos atletas que não cumpram os requisitos de participação 

definidos para o torneio referido; 

• As AR’s poderão assumir a organização dos eventos regionais ou atribuir a organização dos mesmos 

a clubes da sua área geográfica de influência, preferencialmente através de um esquema rotativo, 

para que cada clube possa organizar um evento numa base anual ou bienal. Sendo a organização 

atribuída a um clube, deverão as AR’s atribuir um subsídio ao organizador, calculado com base nos 

custos efectivamente comprovados com a realização do evento (medalhas, bombeiros, capitania, 

gasolina, etc), aos quais se somam um prémio de 20%, com limite máximo de 500 euros; 

• No caso de as AR’s não indicarem à FPR até ao fim do mês de Outubro as datas e locais onde 

decorrerão os eventos, esta entidade abrirá concurso para a organização dos mesmos junto dos 

clubes da área geográfica da AR respectiva, atribuindo aos candidatos escolhidos um apoio 

financeiro por regata de 500 euros; 

• As AR’s deverão enviar para a FPR o relatório de cada evento até 7 dias após a realização do mesmo. 

O modelo de relatório será brevemente enviado para os clubes e AR’s.  



A FPR assumirá a organização da final do Torneio 1as Remadas, em local e moldes a definir em breve, tendo 

em conta os objectivos do programa e a distribuição geográfica dos clubes nacionais. A organização das 

deslocações para a final será atribuída às AR’s, que deverão usar da sua capacidade para conseguir os mais 

baixos custos possíveis para a deslocação de todos os atletas dos clubes da sua área geográfica de influência, 

nomeadamente através da contratação de transportes conjuntos. A FPR suportará estes custos, desde que 

comprovadamente efectuados e dentro dos limites avaliados no mercado. 

 

4. CALENDÁRIO 

O calendário previsto é o seguinte: 

Data Prova Tipo Organ. 

25 de Outubro 1ª prova Torneio 1as Remadas + Troféu RJ Zona N/C/S Slalom AR’s 

15 de Novembro 2ª prova Torneio 1as Remadas + Troféu RJ Zona N/C/S Slalom AR’s 

13 de Dezembro 3ª prova Torneio 1as Remadas + Troféu RJ Zona N/C/S Linha AR’s 

17 de Janeiro 4ª prova Torneio 1as Remadas + Troféu RJ Zona N/C/S Ergo ou duatlo AR’s 

14 de Fevereiro Finais Regionais Torneio 1as Remadas + Troféu RJ Zona N/C/S Linha AR’s 

21 de Março Final Nacional Torneio 1as Remadas Linha FPR 

 

A prova de ergómetro/duatlo poderá trocar de data com outra prova do Torneio, por razões inerentes à AR 

respectiva. 

 

5. CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO 

 

5.1. TORNEIO 1as REMADAS  

Os presentes critérios tem por objectivo criar um patamar de competitividade adequado aos atletas que se 

iniciaram na modalidade há pouco tempo, e que por isso têm com pouca experiência, pouco equilíbrio, 

dificuldades técnicas no gesto básico, etc. Não é destinado a atletas cujo nível técnico seja já razoável, 

pretendendo-se que esses compitam nas Regatas Complementares. 

Assim, poderão participar nos Torneios 1as Remadas os atletas filiados na FPR que preencham 

cumulativamente os seguintes requisitos: 

• Pertencer ao escalão Benjamim, Infantil, Iniciado, Juvenil ou Júnior; 

• Primeira filiação na FPR posterior a 1 de Janeiro do ano em que se realiza a 1ª prova do Torneio (ex: 

Torneio de 2014/15 – 1 de Janeiro de 2014), com seguro desportivo válido; 

• Não pode ter participado em qualquer prova na água do Torneio de Escolas da época anterior; 

• No caso de já terem participado em regatas ou campeonatos nacionais na época anterior, não 

podem ter obtido classificação nos 3 primeiros lugares nessas provas, excepto na categoria de 

benjamins (não tem Campeonato Nacional instituído). 

Igualmente se permite e incentiva a participação nestes torneios de atletas não federados, desde que 

pertencentes a escolas que tenham protocolos no âmbito do Desporto Escolar ou equivalente com clubes 



filiados na FPR. Para tal as escolas (ou clubes) farão chegar à FPR cópia do protocolo existente, bem como 

comprovativo de existência de seguro de acidentes pessoais com coberturas válidas para este tipo de 

actividade (poderá ser uma declaração escrita da escola respectiva). Estes participantes apenas podem 

representar a respectiva escola neste torneio numa determinada época desportiva: na época desportiva 

seguinte apenas poderão participar no Troféu de Remo Jovem e filiados através de um clube. 

O torneio desenrolar-se-á com a seguinte estrutura, tendo em conta a caracterização das etapas de 

formação do praticante desportivo definida pela FPR: 

Prova Tipo Objectivos 

1ª Slalom Domínio dos gestos básicos da modalidade: entrar e sair do barco, afastar e 

regressar ao pontão com ajuda, remar (completo ou não), remar de um e 

outro lado, ciar de um e outro lado. 

2ª Slalom Domínio dos gestos básicos da modalidade: entrar e sair do barco, afastar e 

regressar ao pontão SEM ajuda, remar completo, remar de um e outro lado, 

ciar de um e outro lado, ciar dos 2 lados. 

3ª Linha Iniciação às regatas em linha: domínio do alinhamento, largada e rumo. 

4ª Ergo  

ou 

 duatlo 

Sendo Janeiro um mês com meteorologia desfavorável, pretende-se manter 

a actividade aeróbica. Aconselha-se um Duatlo (ex: remo-corrida) pela 

necessidade de diversificação do treino e não saturação dos atletas. 

Final regional Linha Iniciação às regatas em linha: domínio do alinhamento, largada e rumo. 

Final nacional Linha Iniciação aos barcos de equipa (moldes a definir em breve). 

 

• Os desdobramentos para as regatas do Troféu de Remo Jovem não são permitidos, bem como a 

participação em mais do que um percurso por dia. 

• A prova de ergómetro/duatlo poderá trocar de data com outra prova do Torneio. 

• Os clubes participantes deverão nomear um seu representante para a comissão organizadora local 

de cada evento, dado que se pretende que este projecto possa ser fortalecido com o envolvimento e 

ajuda de todos; 

• A arbitragem (organização e custos) será da responsabilidade das AR’s e dos clubes participantes, 

pelo que se aconselha todos os clubes e AR’s a inscreverem pelo menos um elemento nos próximos 

cursos de árbitros. 

 

5.2. TROFÉU DE REMO JOVEM ZONA NORTE/CENTRO/SUL 

Os atletas que não preencham qualquer um dos requisitos acima deverão participar nas regatas do Troféu 

da sua zona geográfica, destinadas aos escalões Benjamins a Juvenis. As AR’s poderão igualmente organizar 

provas para juniores no âmbito deste troféu, se assim o entenderem, não sendo no entanto apoiada pela 

FPR a deslocação destes atletas. Todos os participantes deverão estar filiados na FPR, com seguro desportivo 

válido. 



As regatas do Troféu de Remo Jovem Zona Norte/Centro/Sul serão sempre em linha, sendo dada prioridade 

à inscrição de barcos de equipa (ver regulamento). 

 

6. APOIO DA FPR 

A FPR apoiará este projecto e as AR’s através de: 

• Apoio ao funcionamento, organização e gestão das AR’s, bem como à organização dos eventos 

regionais (cedência de meios organizativos a definir, atribuição de uma comparticipação financeira): 

900 euros por regata (máximo de 5 regatas apoiadas anualmente em cada AR); 

• A FPR irá preparar em breve um kit de regatas para empréstimo a cada uma das AR’s com actividade 

e que necessitem destes meios (tenda, bandeirolas, sistema de som, rádios, portátil, bóias, etc) 

• Apoio à participação efectiva dos clubes nos eventos, valorizando a distância percorrida e o número 

de participantes de cada clube através da seguinte fórmula: 

 

Apoio por clube/evento = MA x KM x ATL 

 

o ATP: Apoio total para o projecto (a definir anualmente pela FPR). Em 2014/15 será de 200 

euros/regata/clube participante x 5 regatas x 3 zonas geográficas (valor previsto: 15.000€); 

o APJ: apoio total (ATP) a dividir por 15 (total de provas regionais previstas) e a multiplicar 

pelo nº de eventos numa determinada ronda (igual a 3 se, por exemplo, em Outubro forem 

organizados um evento no Norte, um no Centro e outro no Sul). 

o KM: distância medida no Google Maps (distância mais curta) entre o centro náutico de um 

determinado clube e o local do evento regional; 

o ATL: nº total de atletas por clube que participam nos eventos 1as Remadas (benjamins a 

juniores) e no troféu da zona geográfica respectiva (benjamins a juvenis), 

o MA: Multiplicador de apoio. MA=ATP/∑ (KM x ATL) 

 

NOTA: os apoios estarão dependentes da apresentação de relatório realizado pela AR respectiva (em 

modelo a enviar brevemente pela FPR), existência de condições mínimas de segurança em cada evento 

(ambulância + mergulhadores), existência de condições mínimas de organização (percurso bem definido, 

barcos de apoio/arbitragem, cumprimento de horários - de início, pelo menos, entrada/saída de barcos, etc). 

 

7. COORDENAÇÃO/CONTACTOS 

A coordenação do projecto será da responsabilidade da Direcção da FPR. O dirigente responsável será Luis 

Maricato (91633226/969049470); lm@fpremo.pt). 

As AR’s deverão indicar à FPR nome e contactos do seu elemento de ligação/coordenação para este 

projecto.  

Os clubes deverão indicar às AR’s nome e contactos do seu elemento de ligação/coordenação para este 

projecto, devendo também, como já foi referido acima, disponibilizar um seu elemento para colaborar na 

organização local de cada um dos eventos. Reafirmamos a necessidade de clubes e AR’s motivarem alguns 

dos seus elementos ou colaboradores para os cursos de arbitragem que irão realizar-se brevemente. 



REGULAMENTO – TORNEIO 1as REMADAS 

 

1. Objectivos 

• Incentivar os atletas recém-iniciados na modalidade, ao definir objectivos mensais numa fase menos 

preenchida da época desportiva; 

• Proporcionar um patamar competitivo adequado a um recém-praticante, criando objectivos 

consentâneos com um processo de aprendizagem internacionalmente reconhecido (Go-Rowing); 

• Permitir o domínio dos gestos básicos da modalidade, preparando os jovens atletas para melhor 

enfrentarem provas de maior responsabilidade; 

• Promover o convívio entre atletas das diferentes clubes e/ou escolas com custos e deslocações 

reduzidos; 

• Despertar desde logo, o interesse (e incentivar o apoio) dos familiares dos atletas pela prática da 

modalidade. 

 

2. Período de Realização 

As provas do Torneio 1as remadas realizar-se-ão mensalmente entre Outubro e Fevereiro, num total de 5 

eventos regionais. A Final Nacional terá lugar em Março. 

 

3. Condições de Participação 

a) Poderão participar nos Torneios 1as Remadas os atletas filiados na FPR que preencham 

cumulativamente os seguintes requisitos: 

o Pertencer ao escalão Benjamim, Infantil, Iniciado, Juvenil ou Júnior; 

o Primeira filiação na FPR posterior a 1 de Janeiro do ano em que se realiza a 1ª prova do 

Torneio (Torneio de 2014/15: filiação posterior a 1 de Janeiro de 2014); 

o Não pode ter participado em qualquer prova do Torneio de Escolas da época anterior; 

o No caso de já terem participado em regatas ou campeonatos nacionais na época anterior, 

não podem ter obtido classificação nos 3 primeiros lugares nessas provas, excepto na 

categoria de benjamins (não tem Campeonato Nacional instituído); 

b) Poderão igualmente atletas não federados, desde que pertencentes a escolas que tenham 

protocolos no âmbito do Desporto Escolar ou equivalente com clubes filiados na FPR. Para tal as 

escolas (ou clubes) farão chegar à FPR cópia do protocolo existente, bem como comprovativo de 

existência de seguro de acidentes pessoais com coberturas válidas para este tipo de actividade; 

c) Os atletas que representem as respectivas escolas apenas poderão participar no Torneio de uma 

determinada época desportiva: na época desportiva seguinte apenas poderão participar no Troféu 

de Remo Jovem e filiados através um clube; 

d) Todos os participantes deverão estar filiados na FPR, com seguro desportivo válido, excepto os 

referidos na alínea b); 

e) Na Final Nacional só poderão participar os atletas que participaram em, pelo menos, uma prova 

regional; 

f) Os desdobramentos dentro do Torneio 1as Remadas ou para o Troféu de Remo Jovem são proibidos; 

g) As pás Macon são obrigatórias para os escalões Benjamim, Infantil e Iniciado; 

h) As provas realizam-se em skiff. 



4. Características da Provas 

O torneio desenrolar-se-á com a seguinte estrutura, tendo em conta a caracterização das etapas de 

formação do praticante desportivo definida pela FPR: 

 

Prova Tipo Objectivos 

1ª Slalom Domínio dos gestos básicos da modalidade: entrar e sair do barco, afastar e 

regressar ao pontão com ajuda, remar (completo ou não), remar de um e 

outro lado, ciar de um e outro lado. 

2ª Slalom Domínio dos gestos básicos da modalidade: entrar e sair do barco, afastar e 

regressar ao pontão SEM ajuda, remar completo, remar de um e outro lado, 

ciar de um e outro lado, ciar dos 2 lados. 

3ª Linha Iniciação às regatas em linha: domínio do alinhamento, largada e rumo. 

4ª Ergo ou 

duatlo 

Sendo Janeiro um mês com meteorologia desfavorável, pretende-se manter 

a actividade aeróbica. Aconselha-se um Duatlo (ex: remo-corrida) pela 

necessidade de diversificação do treino e não saturação dos atletas. 

Final regional Linha Iniciação às regatas em linha: domínio do alinhamento, largada e rumo. 

Final nacional Linha Iniciação aos barcos de equipa (moldes a definir em breve). 

 

A prova de ergómetro/duatlo poderá trocar de data com outra prova do Torneio, caso a AR respectiva assim 

o entenda. 

 

4.1. Provas de slalom 

As provas de slalom consistem num percurso triangular, com distâncias maiores para os escalões etários 

mais avançados.  

Devem prever-se 3 ou mais percursos para que o evento não se prolongue em demasia. Os percursos 

deverão ter uma duração máxima de 1 ou 2 minutos: o objectivo é apenas verificar a capacidade dos atletas 

em realizar os gestos básicos que garantem a sua segurança dentro de água, permitindo atracar, desviar-se 

de um outro barco ou obstáculo, atracar (remar, remar de um lado, ciar, ciar de um lado, etc). Estaremos 

assim a falar de percursos com as bóias colocadas a 50 ou 100 metros do pontão. 

A ordem recomendada é a seguinte (ver exemplo): 

• Entrar no barco com ajuda (1ª prova)/sem ajuda (2ª prova); 

• Afastar o barco do pontão com ajuda (1ª prova)/sem ajuda (2ª prova); 

• Encostar a ré do barco ao pontão: a largada será dada nessa posição; 

• Remar até passar a 1ª bóia 

• Ciar da 1ª à 2ª bóia; 

• Remar da 2ª bóia até ao pontão; 

• Atracar com ajuda (1ª prova) /sem ajuda (2ª prova). 



 

 
 

 

 

 

 

 

A classificação de cada evento será feita com cronometragem. 

 

4.2. Provas em linha 

 

• Séries de 6 barcos no máximo e 2 no mínimo, com classificação por cronometragem; 

• A distribuição dos remadores pelas séries terá em atenção a sua classificação no Torneio (os 6 

melhores classificados competiram na série dos mais rápidos, e assim sucessivamente); 

• Programa a iniciar-se com as séries dos mais lentos e a acabar com as séries dos mais rápidos; 

• Plano de água que permita a igualdade entre os participantes e facilidade em alinhar; 

• Distâncias: 

o Benjamins e Infantis: 250 m 

o Iniciados: 500 m 

o Juvenis: 1.000 m 

o Juniores: 1.000 a 1.500 m 

  

Percurso A: Juvenis e Juniores 
Percurso B: Iniciados 
Percurso C: Benjamins e Infantis 

1: Remar 
2: Ciar 
3: Remar 

2 

1 3 

A 

B 

C 



4.3. Duatlo ou ergómetro 

 

• Os ergómetros de prova serão Concept II; 

• A regulação do ergómetro é livre, mas devendo ser o mais leve possível; 

• Distâncias ou tempos da prova de ergómetro: 

o Benjamins e Infantis: recomendado 2 min ou 250 m, máximo 3 minutos ou 500 m 

o Iniciados: recomendado 3 min ou 500 m, máximo 4 minutos ou 1.000 m 

o Juvenis: recomendado 4 min ou 1.000 m, máximo 5 minutos ou 1.500 m 

o Juniores: recomendado 5 min ou 1.500 m, máximo 6 minutos ou 2.000 m 

No caso de provas de Duatlo, não há intervalo entre as duas modalidades: no final da prova de ergómetro 

inicia-se imediatamente a prova de corrida. 

 

5. Sistema de Classificação 

 

• Utilizar-se-á um sistema de pontuação que se baseia na classe etária e na classificação obtida em 

cada prova, conforme indicada no quadro seguinte: 

ESCALÕES ETÁRIOS 

Classificação Benjamins Infantis Iniciados Juvenis Juniores 

1º 10 20 18 16 14 

2º 9 18 16 14 12 

3º 8 16 14 12 10 

4º 7 14 12 10 8 

5º 6 12 10 8 6 

6º 5 10 8 6 4 

7º 4 8 6 4 2 

8º 3 6 4 2 2 

9º 2 4 2 2 2 

10º 1 2 2 2 2 

 

• A partir do 11º classificado, inclusive, será atribuído 1 ponto a cada atleta; 

• Será feita a atribuição de pontos aos atletas participantes e respectivos clubes em cada um dos 

eventos regionais; 

• A classificação final individual por atleta será determinada pelos pontos acumulados ao longo das 5 

provas; 

• A pontuação final colectiva será determinada pela soma dos pontos atribuídos aos seus atletas ao 

longo das 5 provas; 

• O atleta vencedor na sua região será aquele que obtiver a maior pontuação no escalão respectivo; 

• O clube vencedor na sua região será aquele que somar o maior número de pontos; 

• Devem ser atribuídos os seguintes prémios: 

o Medalhas aos três primeiros classificados por escalão/sexo em cada evento regional; 

o Medalhas aos 3 primeiros classificados à geral individual regional por escalão/sexo; 

o Taças a todos Clubes consoante a sua classificação geral regional no torneio. 

 



REGULAMENTO – TROFEÚ DE REMO JOVEM 

 

1. Objectivos 

 

• Incentivar os atletas que já praticam a modalidade há algum tempo, ao definir objectivos mensais 

numa fase menos preenchida da época desportiva; 

• Proporcionar a possibilidade de integrar barcos de equipa, aproximando a modalidade do que 

representa um factor de sucesso das modalidades colectivas; 

• Permitir remar em locais diferentes do local habitual de treino; 

• Promover o convívio entre atletas das diferentes clubes e/ou escolas com custos e deslocações 

reduzidos; 

• Despertar o interesse (e incentivar o apoio) dos familiares dos atletas pela prática da modalidade, 

com deslocações curtas e a baixo custo. 

 

2. Período de Realização 

As provas do Torneio de Remo Jovem realizar-se-ão em simultâneo com as provas dos Torneios 1as 

Remadas, que se disputam nos meses de Outubro a Fevereiro, num total de 5 eventos. 

 

3. Condições de Participação 

 

a) Poderão participar nos Torneios de Remo Jovem os atletas filiados na FPR que não preencham os 

seguintes requisitos necessários para participar nos Torneios 1as Remadas; 

b) Todos os participantes deverão estar filiados na FPR, com seguro desportivo válido; 

c) Os desdobramentos são proibidos; 

d) As pás Macon são obrigatórias para os escalões Benjamim, Infantil e Iniciado. 

 

4. Características da Provas 

O torneio desenrolar-se-á com provas em linha e uma prova de ergómetro ou duatlo, a realizar 

preferencialmente no mês com, previsivelmente, piores condições meteorológicas. 

A prova de ergómetro/duatlo poderá trocar de data com outra prova do Torneio, caso a AR respectiva assim 

o entenda. 

Os barcos são os seguintes: 

 Benjamins Infantis Iniciados Juvenis Adaptado 

F 1x 2x, 1x 2x, 1x 4x, 2x, 1x 1x 

M 1x 2x, 1x 4x, 2x, 1x 4x, 2x, 1x 1x 

 

São permitidas equipas mistas qualquer que seja a percentagem (M/F), bem como mistos de clubes. 



As inscrições nas provas do Troféu de Remo Jovem têm de obedecer à ordem de prioridades “do maior para 
o mais pequeno” até ao preenchimento de todos os barcos do respectivo escalão/sexo, ou seja, deverão 
inscrever o maior barco possível face aos atletas disponíveis: 
 

Atletas inscritos Inic M e Juv F/M Restantes escalões 

1 1x 1x 

2 2x 2x 

3 2x + 1x 2x + 1x 

4 4x 2x + 1x + Inscrição Livre 
InLvr 5 4x + 1x  

6 4x + 2x  

7 4x + 2x + 1x  

8 ou mais 4x + 2x + 1x + Inscrição Livre  

 

Os restantes atletas poderão ser inscritos livremente, recomendando-se sempre a constituição do maior 
barco possível face aos atletas disponíveis. 

 

 

4.1. Provas em linha 

 

• Séries de 6 barcos no máximo e 2 no mínimo, com classificação por cronometragem; 

• Na elaboração do programa evitar colocar mais de 2 barcos do mesmo clube em cada série; 

• A distribuição dos remadores pelas séries terá em atenção a sua classificação no Torneio (os 6 

melhores classificados competiram na série dos mais rápidos, e assim sucessivamente); 

• Programa a iniciar-se com as séries dos mais lentos e a acabar com as séries dos mais rápidos; 

• Plano de água que permita a igualdade entre os participantes e facilidade em alinhar. 

• Distâncias máximas permitidas pelo RNR: 

o Benjamins e Infantis: 500 m 

o Iniciados: 1.000 m 

o Juvenis: 4.000 m 

o Adaptado: recomenda-se 500 m 

 

4.2. Duatlo ou ergómetro 

• Os ergómetros de prova serão Concept II 

• A regulação do ergómetro é livre, mas devendo ser o mais leve possível; 

• Distâncias ou tempos máximos da prova de ergómetro: 

o Benjamins e Infantis: 3 minutos ou 500 m 

o Iniciados: 4 minutos ou 1.000 m 

o Juvenis: 5 minutos ou 1.500 m 

o Adaptado: 5 minutos ou 1.000 metros 

No caso de provas de Duatlo, não há intervalo entre as duas modalidades: no final da prova de ergómetro 

inicia-se imediatamente a prova de corrida. 

  



5. Sistema de Classificação 

 

• Utilizar-se-á um sistema de pontuação que se baseia na classe etária e na classificação obtida em 

cada prova, conforme indicada no quadro seguinte: 

ESCALÕES ETÁRIOS 

Classificação Benjamins Infantis Iniciados Juvenis Adaptado 

1º 10 20 18 16 20 

2º 9 18 16 14 18 

3º 8 16 14 12 16 

4º 7 14 12 10 14 

5º 6 12 10 8 12 

6º 5 10 8 6 10 

7º 4 8 6 4 8 

8º 3 6 4 2 6 

9º 2 4 2 2 4 

10º 1 2 2 2 2 

 

• A partir do 11º classificado, inclusive, será atribuído 1 ponto a cada atleta; 

• Será feita a atribuição de pontos aos atletas participantes independentemente de participarem em 

barcos diferentes em provas diferentes; 

• A classificação final individual por atleta será determinada pelos pontos acumulados ao longo das 5 

provas em qualquer tipo de barco; 

• A classificação final individual colectiva será determinada pela soma dos pontos atribuídos aos 

atletas ao longo das 5 provas; 

• O atleta vencedor na sua região será aquele que obtiver a maior pontuação no escalão/sexo 

respectivo; 

• A classificação final de clubes será determinada pela soma dos pontos atribuídos aos atletas de cada 

clube ao longo das 5 provas; 

• O clube vencedor na sua região será aquele que somar o maior número de pontos; 

• Devem ser atribuídos os seguintes prémios: 

o Medalhas ao primeiro classificado por escalão/sexo/barco em cada evento regional; 

o Medalhas aos 3 primeiros classificados à geral individual regional por escalão/sexo; 

o Taça a todos Clubes conforme a sua classificação geral final regional no torneio. 

 



 

Módulos práticos - 12 sessões 

4ªe 6ª-feira 1 sessão; sábado 2 sessões – total 3 a 4 semanas 

Sessão Módulo Resumo Duração 

1 1 Começar 45 min 

2 2 1as remadas 45 min 

3 3 Habilidades básicas 45 min 

4 “  45 min 

5 4 Remada base 45 min 

6 “  45 min 

7 5 3/4 à remada completa 45 min 

8 “  45 min 

9 6 Ritmo e equilíbrio 45 min 

10 “  45 min 

11 7 Exercícios básicos 45 min 

12 “  45 min 

 

 

 

Módulos teóricos – 3 sessões 

 

Para quando não há condições para ir remar na água – chuva, etc. 

 

1 Módulo teórico 
Eco remo  

(água, guardiões qualidade água) 
45 min 

2 “ 

Remo em segurança 

(regras sobrevivência, gestão riscos, saúde – pele, água, 

bolhas) 

45 min 

3 “ 

Treino de remo 

(Regras básicas, carreira e opções, perfil base de prova – 

largada, meio, ponta final -> aeróbio) 

45 min 

 

  



Módulos práticos - 12 sessões 

 

 

Módulo 1 Começar 45 min. 

Objectivos 

 

• Usar terminologia básica 

• Distinguir várias partes de um equipamento 

Critérios de 

Sucesso 

 

• Nomear partes básicas do barco e remos 

• Nomear voga e sota para o remo e normas básicas de segurança para remadores 

• Mover e gerir o barco em segurança 

• Demonstrar a técnica base no ergómetro 

• Demonstrar a capacidade de nadar 100m com roupa e fornecer informação médica básica 

Recursos 

 

• PC + projector + tela + vídeo 

• Demonstrador + ergómetro + barco + remos + cavaletes 

• Posto náutico e diferentes barcos 

Sumário 

 

• Preencher formulário de participação 

• Ver vídeo, parte 1 (8’) 

• Referenciar:  

o Impulsão de pernas 

o Partes do corpo que aceleram a remada 

o O que acontece à pá (entrada e saída da água) 

• Mostrar diversos tipos de barcos referindo as diferenças entre parelhos/ponta, com e sem 

timoneiro, voga/sota, proa/popa (ré) 

• Posto náutico: como se arruma, custo e fragilidade do equipamento, regras básicas 

• Mostrar mapa local: clube, plano de água, áreas de treino, imponderáveis + cuidado 

ambiente (detergente biodegradável) 

• Ergómetro: demonstração e prática da técnica (ritmo) referindo a posição de ataque e de 

fase 1 (tempo motor). Corrigir erros grosseiros. 

• Transportar barco e colocar nos cavaletes. Identificar partes principais. 

• Transportar remos e colocar nas forquetas (cor verde/vermelho) 

• Nadar 100 m no rio ou na piscina 

 

  



 

Módulo 2 As primeiras remadas 45 min. 

Objectivos 

 

• Entrar com segurança no barco 

• Aprender a “posição de segurança” 

• Manobrar o barco com um remo de cada vez 

Critérios de  

Sucesso 

 

• Confiança no barco na posição de segurança e exercícios básicos de equilíbrio 

• Pega do punho e rotação do punho (vertical/paralela) 

• Remar com uma mão (com ou sem barco preso na ré) 

 

Recursos 

• PC + projector + tela + vídeo 

• Demonstrador  

• Barco + remos + cavaletes 

• Balde + esponja + detergente + mangueira + pano 

Sumário 

 

• Vídeo (parte 2, 7’) 

• Discutir ciclo base da remada: ataque, tempo motor, final e tempo de deslize 

• Pega; demonstrar e experimentar rotação da pá (em terra) 

• Colocar barco na água (demonstrar e praticar) 

• Entrar e sair do barco, colocar pés no pau-de-voga e apertar 

• Mostrar e afinar posição do pau-de-voga (afinação longitudinal + altura) 

• Demonstrar posição de segurança e praticar 

• Exercícios de confiança e equilíbrio: 

o Cima e baixo, lado a lado 

o Sobre a esquerda, sobre a direita 

o Rodar frente e rodar trás 

o Em pé 

o Rever pega 

• Remar com uma mão: mão direita e mão esquerda (sem virar a pá) – ver profundidade da 

pá e posição dos pulsos; repetir 3 – 4 vezes com cada pessoa (entrando e saindo do barco) 

• Tirar barco da água, lavar e arrumar nas poleias 

 

  



Módulo 3 Habilidades básicas (1) 45 min. 

Objectivos 

• Remar com os 2 braços (banco fixo) 

• Parar e virar o barco noutra direcção 

• Ordens base (timoneiro) 

• Controlar o barco em caso de viragem 

Critérios de  

Sucesso 

• Confiança em parar o barco e mudar de direcção 

• Equilíbrio básico e influência no rumo 

• Afastar-se da margem, rodar e encostar ao pontão 

• Ser capaz de recuperar o barco em caso de viragem 

• Ser capaz de subir para o barco e remar de volta 

Recursos 

• PC + projector + tela + vídeo (tempo frio) 

• Demonstrador  

• Barco + remos + cavaletes 

• Balde + esponja + detergente + mangueira + pano 

Sumário 

• Revisão: colocar barco na água e entrar para o barco 

• Mostrar modos de controlar a direcção do barco: pás de chapa, posição de segurança, 

remar a voga (BB), remar a sota (EB) 

• Parar o barco: “aguenta” -> pás de chapa e afunda 

• Voltar ao pontão: 30º e remar a braços, contra o vento e corrente, chegar ao pontão e 

inclinar para fora 

• Virar o barco (ver vídeo ou demonstrar) com a presença de lancha ou na piscina 

• Duche 

• Sumário do dia 

• Arrumar equipamento 

 

 



 

 

 

Módulo 3 Habilidades básicas (2) 45 min. 

Objectivos 

 

Critérios de  

Sucesso 

 

Recursos 

 

Sumário 

 

• Virar as pás (c/ barco seguro): começar a remar a braços esticados; sair pá vertical; pás 

viradas sobre a água; esquerda por cima; deixar remador encontra equilíbrio; começar 

uma remada até remar contínuo 

• Rodar barco com as pás e parara o barco (pás de chapa); repetir 

• Corrigir erros grosseiros 

• Treinar ordens do timoneiro 

 



Módulo 4 Remada base (1) 45 min. 

Objectivos 
• Remar continuamente com ¼ e ½ carrinho 

• Remar com exercícios (posição de controlo) 

Critérios de  

Sucesso 

• Ser capaz de remar com carrinho a vários comprimentos 

• Ser capaz de remar com posições de controlo (tempo curto) 

• Ser capaz de sentir deslocamento do barco na água e mover-se com o barco 

• Ser capaz de distinguir a maior potência aplicada com as pernas do que com os braços 

Recursos 

• PC + projector + tela + vídeo 

• Demonstrador  

• Barco + remos + cavaletes 

• Balde + esponja + detergente + mangueira + pano 

Sumário 

• Vídeo (parte 3, 5’) 

• Demonstração na água (remador experiente): 

o Colocação do tronco 

o Stop ¼ carrinho 

o Stop ½ carrinho 

• Introdução à colocação do tronco 

o Barco seguro 

o Exercício: remada a remada, a partir do stop 1 colocar tronco, remar, colocar 

braços 

• Praticar as manobras: 

o Remar voga 

o Remar sota 

o Remar voga/ciar sota 

o Remar 

o Ciar 

• Lavar e arrumar equipamento 

 

Módulo 4 Remada base (2) 45 min. 

Objectivos 

 

Critérios de  

Sucesso 

 

Recursos 
 

Sumário 

• Iniciar remo com as pernas: 

o ¼ carrinho, pá na água: pernas esticam, tronco e depois os braços; braços-tronco e 

carrinho até mãos estarem sobre os joelhos 

o Fazer algumas remadas 

o Repetir a ½ carrinho 

• Posição ¼ carrinho: 

o Remar até ¼ carrinho, pausa 2 a 4 segundos (equilíbrio – altura constante / mão 

esquerda por cima) e seguir para o ataque de forma controlada 

• Barcos de equipa: introduzir o 2- 

• Lavar e arrumar os barcos 

 



Módulo 5 ¾ à remada completa (1) 45 min. 

Objectivos 

• Realizar e compreender os pontos-chave das 4 sessões anteriores 

• Remar continuamente a braços e comprido 

• Remar com exercícios a ¾ carrinho 

• Remar 100 m sem parar e a direito 

• Remar 1 ou 2 remadas sem tocar na água (deslize) 

Critérios de  

Sucesso 

• Ser capaz de remar com carrinho a vários comprimentos 

• Ser capaz de remar com posições de controlo (tempo curto) 

• Ser capaz de realizar acções anteriores com alguma precisão 

• Ser capaz de controlar o barco a uma maior velocidade 

Recursos 

• Demonstrador  

• Barco + remos + cavaletes 

• Balde + esponja + detergente + mangueira + pano 

Sumário 

• Revisão dos 4 módulos anteriores (nomes das partes do barco, demonstrar posição, parar 

barco e mudar de direcção, demonstrar remada a ¼ e ½, verbalizar rotina na viragem e 

subida para o barco) 

• Introduzir ¾ carrinho 

• Remar completo (tempo de deslize lento e pás na água, sequências gestuais e sem 

paragem no ataque) 

• Revisão das posições ¼, ½ e ¾ carrinho 

• Lavar e arrumar o barco 

 

Módulo 5 ¾ à remada completa (2) 45 min. 

Objectivos 

 

Critérios de  

Sucesso 

 

Recursos 

• Demonstrador  

• Barco + remos + cavaletes 

• Balde + esponja + detergente + mangueira + pano 

• 2 Bóias + poitas 

Sumário 

• Remar a direito (2 bóias separadas por 200 m) 

• Contar remadas 

• Mínimo de remadas (DPR – distância por remada) 

• Repetir percurso várias vezes (nº de remadas e DPR) 

• Lavar e arrumar barco 

 

 

 



Módulo 6 Ritmo e equilíbrio (1) 45 min. 

Objectivos 
• Realizar e compreender o conceito de ritmo 

• Afectar o ritmo e a cadência de forma consciente na remada (tempo motor e deslize) 

Critérios de  

Sucesso 

• Identificar bom ritmo em vídeo 

• Mudança de ritmo no ergómetro e na água 

• Ser capaz de acompanhar ritmo doutro remador num barco de equipa 

• Sentir que o bom ritmo aumenta velocidade do barco 

Recursos 

• PC + projector + tela + vídeo 

• Demonstrador 

• Ergómetro 

Sumário 

• Visionamento de vídeos de equipas com bom ritmo (ex: FISA vídeo – 93 WLw1x; 94 MLw4-

; 96 M4-, 98 M2-, 99 WLw2x 

• Discussão em grupo: 

o Frase “remadores e treinadores experientes dizem que a chave para um barco 

rápido é aprender o que não se pode fazer no tempo de deslize” 

o Apresentar o gráfico das velocidades e discutir a sua variação (questões: 

velocidade mínima, máxima, etc.) 

• Demonstração de bom ritmo no ergómetro (remador experiente) 

• Demonstração da regra dum bom ritmo TM/TD = 1:2 

• Exercícios: contar até 3 no TD; stop(s) diminuindo tempo 

• Introduzir imagética: elástico, pedal, etc. 

 

 

 

 

 



 

 

Módulo 6 Ritmo e equilíbrio (2) 45 min. 

Objectivos 

 

Critérios de  

Sucesso 

 

Recursos 

• Demonstrador  

• Barco + remos + cavaletes 

• Balde + esponja + detergente + mangueira + pano 

Sumário 

• Ao colocar o barco na água rever imagética 

• Remar focalizando instruções (treinador ou timoneiro) 

o Entrada e saída a tempo 

o Controlar a velocidade do barco depois do stop 1 

o Mudar voga entre o tempo motor e o deslize do carrinho 

• Remar atrás de um remador mais experiente (olhar para a frente) 

• Exercícios de ritmo e equilíbrio (ex: lento fora de água/80-90% dentro de água; 1 remada 

forte/2 leves; 1 mão no deslize/2 no TM (ponta); remar sem virar pá e atrasar viragem) 

• Lavar e arrumar barco 

 

 

Módulo 7 Exercícios básicos (1) 45 min. 

Objectivos 
• Introduzir exercícios para corrigir erros ou desenvolver a técnica e o ritmo 

• Realizar exercícios no barco) 

Critérios de  

Sucesso 

• Ser capaz de executar todos os exercícios propostos 

• Ser capaz de associar alguns exercícios a movimentos incorrectos 

• Compreender que os exercícios fazem parte de todas as sessões de treino de todos os 

remadores ao longo da sua carreira 

Recursos 

• PC + projector + tela + vídeo 

• Demonstrador  

• Barco + remos + cavaletes 

• Balde + esponja + detergente + mangueira + pano 

Sumário 

• Vídeo (parte 4) 

• Recordar (treinador) os princípios do treino técnico (exercício replica o que se passa na 

remada; associar o nível do remador ao nível do exercício; repetição reforça a 

aprendizagem, rigor na correcção, incorporar exercício em cada sessão, introduzir controle 

– prova ou aceleração 200 m) 

• Exercício ataque (tomada de água – ataque) 

• Exercício remada a remada (tomada de água – ataque/impulsão e deslize) 

• Exercício equilíbrio e remar a tempo (reforço da posição, tempo e ritmo) 

• Stop 1, stop 2, ¼, ½ e ¾ carrinho (instrução prévia e instrução pós) 

• Lavar e arrumar o barco 

 



 

Módulo 7 Exercícios básicos (2) 45 min. 

Objectivos 

 

Critérios de  

Sucesso 

 

Recursos 
 

Sumário 

• Exercícios de safar e deslize 

o Atrasar viragem da pá (trajectória de extracção da pá) 

o Remar sem virar as pás (trajectória de extracção, plano das mãos e equilíbrio) 

o Lavar e arrumar o barco 

 

  



Módulos teóricos – 3 sessões 

 

Módulo 1 Eco Remo 45 min. 

 

• Lavar equipamento/consumo de água: 

o Detergente biodegradável? 

o Consumo de +agua mangueira/balde? 

• Redução da poluição 

o  Motor do barco (2/4 tempos, óleo biodegradável, consumo) 

o Sistema para segurar garrafas de água 

o Recolha do lixo e recolha selectiva no clube 

o Teste Ph (6-8)? 

• Impacto nos ecossistemas 

o Locais de embarque e desembarque 

o Descargas? 

 

Módulo 2 Segurança no remo 45 min. 

 

• Gestão de riscos: 

o Listagem de riscos potenciais: tempo, posto náutico, equipamento, na água, problemas no treino 

o Política de gestão de riscos no clube: quadros de aviso, extintores, estojo 1os socorros, telefone, 

diário, etc 

• Regras de sobrevivência (exemplos): 

o  Avaria da lancha do treinador 

o Afundamento de um 8+; treinador de bicicleta 

o Recolha do lixo e recolha selectiva no clube 

o Teste Ph (6-8)? 

• Gestão das bolhas 

o Minimizar bolhas (limpeza do punho do remo) 

o Como tratar das bolhas (não cortar a pele das bolhas, ter a bolha a descoberto quando não se está 

a remar, usar luvas) 

 

Módulo 3 Treino de Remo 45 min. 

 

• Regras básicas: 

o Zonas da pista e regras de circulação 

o Equipa de arbitragem 

o Ida para a largada 

o Durante a prova 

• Carreira do remador 

o Idades 

o Tipos de prática 

o Tipos de eventos 

• Treino do remo 

o Remo: 80% aeróbio 

o Fases da prova 

o Treino de base aeróbio (U2) 

 



FICHA DE CONTROLO 

 

Actividade Remador 1 Remador 2 Remador 3 Remador 4 

Nadar 100 m     

Virar o barco     

Subir para o barco     

Nomear partes do barco e remos     

Transportar barcos e remos     

Entrar e sair do barco     

Manobras básicas:  

Afastar do pontão     

Voltar ao pontão     

Rodar 360º, ambos os lados     

Remar e ciar     

Paragem emergência (aguentar)     

Remada básica:  

Remar sem parar carrinho completo     

Remar c/ diferentes comprimentos 

remada 

    

Remar c/ bom ritmo (TM/TD = 1:2)     

Exercícios básicos  

Ataque     

Remada a remada     

Stop 1, 2, ¼, 1/2 e ¾     

Atrasar viragem da pá     

Remar sem virar pás     

 

  



 

 

 



  WG 3.2 
     Safeguarding and Protecting Children 

Guidance 

 October 2010 

How much and how often?
When reading the following guidance all coaches and those involved with teaching and training young rowers 
should remember that many children will either not want, nor have the opportunity to row or to do specific rowing 
training more than once a week.  Pressure on the child or parents to attend the club for further training or rowing 
sessions often results in children unnecessarily dropping out of a sport which they are enjoying.

Clubs and coaches should always be aware of the need and their responsibility to encourage and provide for 
children who wish to be part of our sport on a less committed basis.  Remember that nearly all our juniors are at 
school or college and will often have a PE lesson plus a games lesson each week, and may take part in other sports 
as well as rowing.

The advice on ‘How much and how often?’ is for coaches and parents of juniors, and provides guidance for junior 
training programmes for young athletes who choose to be taking part in a competition pathway programme.

Guidelines for junior training programmes

Age 
Group

Number of coached 
sessions per week

Content and break down 
of the Sessions Comments

J11
Max. 2 
(max. 30 - 45 mins of activity per 
session)

Skills and technique
Short sessions based on time on the 
water, rather than distance covered. 
Emphasis on fun and watermanship.

J12
Max. 2 
(max. 30 - 45 mins of activity per 
session)

Skills and technique

J13
Max. 3
(max. 45 mins of activity per 
session)

2 water
1 land
Skills and technique Remember they have other activities 

in which they participate. At this age 
young rowers should be encouraged to 
participate in a variety of activities. This 
should be considered when planning 
their training program.

J14

Max. 4
Water sessions may be extended 
to 60 mins, provided that good 
technique and posture is 
maintained. Land sessions should 
remain at 45 mins.

2/3 water
2/1 land
Skills and technique

J15

Between 4 and 6.
Water sessions could be extended 
to 75 mins, provided that good 
technique and posture is 
maintained. Land sessions should 
remain at 45 mins.

4 water
2/1 land training.  
This may include weight 
lifting technique only.  Please 
ensure that as a coach you are 
qualified to teach weight 
lifting. The athletes are starting to 
learn how to train properly.

Again keep the sessions short, they get 
tired and may not be able to 
concentrate for long periods of time. 
There is an opportunity to begin to 
develop sweep rowing skills.

J16

Initially 6, becoming 8. 
Water sessions could be extended 
to 90 mins, provided that good 
technique and posture is 
maintained.Land sessions could 
be extended to 60 mins.

4/5 water
2 strength training
2/1 cross training. 
Still learning how to train 
properly.

This is a big year academically as the 
athlete meets public exams for the first 
time.  Management of the rower’s time 
in relation to academic studies is 
crucial. Train smartly
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GB 
Junior 
Team

If involved in a GB Team they 
must be capable of training 10-14 
sessions

A Junior Rower who makes the 
Junior World Championship 
Team or Coupe de la Jeunesse 
Team has to be capable of 
training 2-3 times per day for a 
week at a time. They have to be 
capable of doing a 20-km UT2 
outing. But between sessions 
they will have the opportunity to 
get the correct rest, recovery and 
food intake.

This should be taken in the context of 
a GB Team in a training camp environ-
ment where they have no other distrac-
tions other than rowing.

Do not forget rest and recovery!

‘How much and how often?’ is a question that is regularly asked.  From the outset it should be about the long-term 
development of the individual as a whole, not just about the performance.  The priority therefore should be on 
developing athletic skills and all round athletic conditioning.

For example
A J16/J17 athlete who has been in the sport for 3 or 4 years, who will hopefully have started to develop some sort of 
endurance and strength base will be able to cope with a different training load to a novice J16/J17, what ever their 
ability or potential, who has only been in the sport a couple of months and has no previous sporting background.

When planning your programme the table above provides a guide and quite clearly needs to be adapted by each 
club and coach depending on:

 •   the clubs goals, requirements and limitations for its junior programme 

 •   the demands and needs of individual athletes.

 •   coaching availability

 •   equipment and resources available

 •   safety on both the water and the land

 •   weather conditions and available daylight

 •   time available.

Before considering ‘how much and how often’ we must also consider the other demands and pressures on a junior 
athlete.  Life must be a healthy balance and we as coaches have a responsibility to provide the appropriate support 
and education for our athletes and must consider many factors when we put demands on our athletes to train.  

We want our youngsters to stay in the sport for a long time and become our future club captains, secretary’s, 
umpires as well as our future Olympic champions.  They or their parents might want them to do more, we as coaches 
sometimes have to say NO!  Remember it is often the case that parents as well as athletes need educating to enable 
them to contribute positively to the individual athlete’s development.

  WG 3.2 
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Late 
starters

Initially 6, becoming 8.

4/5 water
2 strength training
2/1 cross training. 

Although physically mature the skill 
levels may be relatively lacking and 
there should be a suitable period of skill 
development. Training should focus on 
short skill sessions on the water and 
physical conditioning on the land.

J17/J18

Initially 7-8
(If they are physically and 
mentally capable this could be 
increased as the year progresses).

3/4 water
2/3 strength training
2/3 cross training
One day a week should be off.
Should be developing good base 
endurance and strength. Some 
sessions can be short ie. a 30 
minute ergo @ rate 20

Added external pressures need to 
managed and supported by the 
coaching team. With this comes a time 
management skill of the young rower.
The importance of effective recovery 
increases and must be a crucial part of 
the training program.
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The following list is clearly not complete but is intended to promote thought.  Those who aspire to being successful 
in their rowing clearly enjoy the sport and want to row but need to balance their rowing with:

 •   family life

 •   academic qualifications and demands

 •   friends and a social life

 •   health (juniors can be prone to big growth spurts and training must be adapted)

 •   other activities.

The training must be progressive over the years. Ultimately our J17/J18 athlete wants to represent their country at 
the Junior World Rowing Championships or the Coupe de la Jeunesse.  This is quite clearly a very proud moment for 
any athlete, but this should not be their end goal, but a step on the ladder to being an Olympian or rowing in the 
U23 team and then the senior team.

We have a responsibility to prepare a rower for the next stage in their rowing career whether as an athlete, club 
captain or secretary or umpire.

Ask yourself this next question.

Have I ever asked a senior programme (club or university) how they would like an athlete to be handed on to them, 
what skill set would they like to have been put in place during their junior career that allows them to be strong 
robust athlete in their future senior programme?

Variety, fun, skill development and quality are essential when setting a programme.  Fun is learning new skills and 
then applying them. If our young athletes learn to scull and row well then they will ultimately be able to go faster, 
hence further in the same time.  We must ensure that at an early stage in the development of any athlete that they 
focus on getting the basics of GOOD TECHNIQUE right on the water and in the gym, which should include:

 •   Posture. Good posture will enable the athlete to actually do what you the coach are asking them to do.

 •   Good effective stroke length

 •   A correct drive phase sequencing

 •   Power – distance per stroke.

On the land and in the gym encourage all round athletic robust conditioning.  Maintain the standards of good 
technique in the land training and monitor and coach this area of their programme as much as you do the water 
work.  Do they complete a squat jump correctly?  Do they sit correctly on the ergo?  Learning to lift weights well 
from the outset means they will ultimately get stronger as they will be able to lift more with correct technique and 
therefore go faster in the boat.

How long should a session be?

The length and intensity of the session should depend on the young rower maintaining good technique and 
posture. A coach should not be afraid to cut a session short if the young rower can not maintain good form. You 
can guarantee that if it matters to the young rower they will go away and address the area of weakness so the next 
session is not cut short. Common sense prevails and the quality of a session must be the priority. 

The untrained 13 or 14 year old after a short period of time training (30 to 40 minutes) will get tired and lose 
concentration. They will certainly find it difficult to maintain a high level of technical proficiency for long sessions. 
The stage at which they get tired is also the stage at which they are most prone to pick up injuries from for example 
poor posture. Therefore shorter more focused sessions are sometimes more preferable.

The well-trained J17/J18 athlete will often need to be able to cope with longer sessions. But even they after 80 to 90 
minutes of UT2 training will start to show technical deficiencies, so there is no reason why they should not do some 
short sessions where quality can be maintained. 
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The physically late developer, who may well have the greater long term potential, will almost certainly not be able 
to cope with the same workload or length of session as the physically early-developed athlete. So as coaches we will 
often have to be patient and tailor the length of a session to suit the demands of each individual athlete or group 
of athletes.

What other training are they doing?

Remember that nearly all our junior athletes are at school or college and will often have a PE lesson plus a games 
lesson each week. Others may also be members of a swimming club or a rugby club. These sessions need to be 
taken in to account when deciding how much rowing training they are expected to complete.

How much ‘Rest and Recovery’ are they getting?

The next session is only as good as the recovery from the previous session.  It is not just about the number of 
sessions a top J18 athlete can achieve but it is just as important to recognise the amount of rest and recovery they 
are getting between sessions.  As coaches we must ask the questions.  Are our athletes getting the necessary rest 
and recovery time?  Are they eating properly and refuelling themselves correctly to enable good recovery from a 
hard training session and to prepare themselves for the next session?  The junior athlete should also try to have one 
complete rest day a week.

The table and notes above of ‘How Much and How Often?’ show progression through the age groups.  They hopefully provide 
a framework for developing a healthy balance of coaching/training and competition, which will enable our young rowers to 
stay in our sport for a long time.  As coaches when developing athletes we must be patient, provide variety and fun in our 
programmes, maintain the quality of the training, develop their skills and educate our athletes and those who support them in 
lifestyle management.
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