
Regulamento da REGATA   

 
 

1. Direito de participação 
 

A Regata Pescanova é uma competição aberta a todos os clubes Federados no pleno gozo dos 
seus direitos, bem como aos clubes estrangeiros convidados pelo CNPM, sendo a participação 
gratuita para todos.  

 
2. Periodicidade  

 
A Regata Pescanova disputa-se anualmente. 

 
3. Sexos 
 

A Taça Pescanova é disputada separadamente por remadores dos dois sexos.  
 
4. Categoria de Remadores  

 
Na Regata Pescanova poderão participar na mesma tripulação remadores de diferentes escalões 
etários conforme as seguintes: 

 
ABSOLUTOS – Seniores, juniores e veteranos 
JUVENIS  
INICIADOS 
INFANTIS  
BENJAMINS 
ADAPTADO 
 

5. Data e calendário  
 
A Regata Pescanova figurará sempre no calendário anual de actividades da Federação 
Portuguesa de Remo 

  
6. Percurso  

 
A distância de competição será de 500 metros em linha, numa pista com 6 corredores. 

 
7. Organização  
 

A organização da Regata Pescanova caberá ao CNPM, com a colaboração da ARBL e FPR. 
 
8. Desenrolar das regatas 

 
8.1. Eliminatórias de manhã das 10:00 às 12:30; finais a partir das 16:00 horas 
8.2. Os desdobramentos são proibidos nos escalões Benjamim e Infantil; 
8.3. Os desdobramentos são permitidos no escalão Iniciado apenas para as provas de 4x JUV F e 

8+ JUV M, por tripulações de clubes ou mistos de clubes; 
8.4. Os desdobramentos são permitidos no escalão Juvenil apenas para as provas de 4x JUV F e 

8+ JUV M, por tripulações de clubes ou mistos de clubes; 
8.5. Os desdobramentos são permitidos no escalão Absolutos apenas para as provas de 4x ABS F 

e 8+ ABS M, por tripulações de clubes ou mistos de clubes; 



8.6. Com menos de seis embarcações realiza-se final directa da parte da tarde, excepto nas 
provas cuja classificação seja atribuída por tempos, que se realizam dentro do horário 
previsto. 

8.7. Não há limite de inscrições por tipo de barco, em qualquer das categorias. 
 
9. Modificação na constituição das equipas 

 
Os clubes poderão modificar a constituição das equipas até metade dos seus remadores. Estas 
alterações deverão ser comunicadas ao júri nos termos do regulamento geral de regatas.  
Um skiffista não poderá ser substituído.  

 
10. Tipo de Barcos 
 

 FEM MASC 

 1x 2x 4x 1x 2x 4x 4- 8+ 

BENJAMIM         

INFANTIS         

INICIADOS         

JUVENIS         

ABSOLUTOS 
(SENIORES+JUNIORES+VETERANOS) 

        

ADAPTADO – REMO ADAPTADO         

 
 
11. Ordem das regatas: ver ante-programa 
 
12. Pontuação  

 

 
8+ 4X/- 2x 1x 

1º 38 32 26 20 

2º 29 24 20 15 

3º 24 20 16 13 

4º 19 16 13 10 

5º 14 12 10 8 

6º 10 8 7 5 

 
As tripulações que correrem sozinhas têm metade da pontuação.  

 
13. Prémios  

 
As três primeiras tripulações classificadas por tipo de barco e sexo receberão medalhas.  
O clube mais pontuado em Masculinos receberá o troféu designado «Taça Pescanova». 
Idêntico troféu será atribuído ao clube mais pontuado em Femininos.  
Em caso de igualdade será considerado em primeiro lugar o clube com maior número de vitórias 
e se persistir a igualdade o clube com maior número de atletas medalhados.  

 
14. Disposições finais - Os casos omissos serão resolvidos pela direcção do CNPM.  


