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DATA: 14 de Maio de 2017 

LOCAL: Caminha 
 
O TROFÉU 

 Este troféu será disputado em 8+ Absoluto, 8+ Veterano e 4x Absoluto 
Feminino;  

 Sairá vencedor do troféu o clube quem vencer por 3 anos consecutivos ou 5 
anos alternados; 

 Vence o troféu anual o clube que conseguir a maior pontuação nas 3 regatas, 
sendo que o nome do vencedor de cada edição será gravado no troféu final; 

 Apesar das inscrições serem ilimitadas, apenas será considerada a melhor 
tripulação de cada clube em cada prova, para efeitos de pontuação final. 

 A tabela de pontuações será ajustada ao número de inscrições e enviada 
juntamente com o Programa; 

 Esta será a segunda edição do trofeu em disputa, tendo sido vencida a primeira 
edição pelo Sporting Club Caminhense; 

 

HORÁRIOS 
 

Domingo, 14 de Maio de 2017 
14h00 – Briefing no Bar do Ferry 

 Reunião de delegados 

 Pesagem de timoneiros 

 Desistências ou substituições caso existam 
14:45 – Início de embarque 
16:00- Início das regatas  
17:30 - Entrega de prémios 
Nota: As equipas medalhadas deverão apresentar-se no pódio com o equipamento de 
competição. 
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1. Regulamento 
1.1 – A regata decorrerá subordinada ao Regulamento Nacional de Regatas (RNR); 
1.2 – As substituições de atletas poderão efectuar-se até á reunião de delegados; 
1.3 - As equipas poderão fazer a montagem dos barcos e embarque no posto náutico 
do SCC, o qual aconselhamos devido às condições oferecidas no local que se situa na 
meta da regata e da concentração, ou então no cais de Seixas, onde será dada a 
largada, e onde este é possível, no entanto em condições menos propícias para o 
embarque; 
1.4 – Arbitragem a Cargo da Federação Portuguesa de remo; 
1.5 – No embarque e em caso de congestionamento deverão dar prioridade às equipas 
a participar nas primeiras provas. Aconselhamos o embarque atempado, visto que 
apenas é possível o embarque a uma tripulação de cada vez; 
 

2. Campo de Regatas 
2.1 – Rio Minho com Largada no cais de São Sebastião em Seixas e meta no Cais do 
Ferry em Caminha, junto do posto náutico do SCC; 
2.2 – Deverão ser respeitadas as regras de circulação conforme croqui a enviar; 
2.3 – Distância: Aproximadamente 3000m; 
2.4 – Largada em linha, com as embarcações alinhadas em até 6 pistas, com auxílio de 
regeiras; 
2.5 – Serão tirados tempos em todas as regatas; 
2.6 – Todas as tripulações deverão estar colocadas a montante da linha de largada até 
ás 16 horas; 
 

3. Inscrições 
3.1 – Serão aceites inscrições até ao dia 03 de Maio;  
3.2 – As inscrições deverão ser efectuadas na plataforma de gestão de provas da FPR 
http://provas.fpremo.pt  
3.3 – As inscrições para clubes estrangeiros são obrigatoriamente nominais onde deve 
constar o número da licença federativa, as quais deverão ser enviadas por correio 
electrónico para sccaminhense.remo@gmail.com; 
 

4. Categorias de remadores 
4.1 – 8+ Absoluto Masculino, 8+Veterano e 4X Absoluto Feminino 
 

5. Entrega de prémios 
5.1 – Medalhas para os 3 primeiros classificados de cada prova;  
5.2 – Troféu para o Clube vencedor da edição anual; 
5.3 - As Cerimónias protocolares terão lugar no final da última regata no Posto Náutico 
do Sporting Club Caminhense. 

  

http://provas.fpremo.pt/
mailto:sccaminhense.remo@gmail.com
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6. Serviço médico, salvamento e fiscalização 
6.1 – Local da chegada: Ambulância; 
6.2 – Existirão lanchas de apoio e socorro a acompanhar as regatas; 
6.3 – Serviços Médicos de urgência: Centro de Saúde de Caminha  
6.4 – Centro de massagens: Hospital Particular de Viana do Castelo instalado no posto 
náutico do Sporting Club Caminhense. 
 

7. Notas Gerais 
7.1 – As inscrições serão livres e sem limite de tripulações por clube; 
7.2 – Não serão permitidos desdobramentos; 
7.3 – Os clubes deverão ter barcos suficientes para cumprimento do programa. Não 
haverá margem para alterações ao programa por desdobramento de barcos; 
7.3 – Agradecemos a todos os clubes que entreguem as suas bandeiras á organização 
no máximo até á hora da reunião de delegados por forma a serem hasteadas no local. 
7.4 – Todos os atrelados deverão ser parqueados no local reservado e assinalado no 
croqui enviado; 
7.4 - Os casos omissos deverão ser apresentados e serão resolvidos pela organização; 
7.5 – O SCC tem disponível para empréstimo dois cascos de 4x e um de 8+, os quais 
serão atribuídos por ordem de chegada do pedido, tendo sempre em conta algumas 
condições de foro logísticas. 
7.5 – Será oferecido pela organização o almoço para todos os atletas assim como a um 
dirigente e treinador em local ainda a definir, mediante reserva a indicar na ficha de 
inscrição. 
7.6- Será disponibilizado o pavilhão desportivo de Caminha para dormidas na noite de 
10 de Março, onde terão acesso a banhos quentes e colchões desportivos, para a qual 
agradecemos também reserva na ficha de inscrições, ficando a cargo dos interessados 
trazer sacos cama ou outros acessórios que julguem necessários. 
  

Organização: Sporting Club Caminhense 

Apoio: Município de Caminha 

 

Contactos:  

 Mail: sccaminhense.remo@gmail.pt 

 Presidente Pedro Fernandes 962 023 675 

 Vice-Presidente Rui Canas 961 764 980 
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