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LISTA DE DISTRIBUIÇÃO:  

• CLUBES ASSOCIADOS  

• ASSOCIAÇÕES REGIONAIS 

• ARBITRAGEM 

Lisboa, 2022-05-16 Circular Nº 17 /2022 

 
  
Assunto: Alteração Regulamentos 

Caros Associados, após discussão na reunião de clubes no passado dia 15 de abril 

e deliberação da direção da Federação Portuguesa de Remo, vimos por este meio fazer 

as seguintes atualizações aos Regulamentos:  

 

REGULAMENTO NACIONAL DE REGATAS 
 

Artigo 44º 

Substituições antes da primeira manga eliminatória 

 
“ 5. No caso dos veteranos, qualquer substituição não poderá resultar na redução da idade média da 
equipa em mais de 1 ano e/ ou alterar o escalão de idade. “ 
 
As substituições para o escalão de Veteranos passam a ser possíveis mesmo que as equipas sofram 
alteração de escalão. Estas substituições devem ser feitas dentro dos prazos definidos, e o escalão final 
da tripulação deve constar corretamente no programa final de provas.  
 
Assim:   

  Artigo 44º 

Substituições antes da primeira manga eliminatória 

 
1. Todas as equipas têm direito à substituição de uma parte, até metade, dos seus remadores inscritos 

e à substituição do timoneiro desde que os substitutos sejam membros do mesmo Clube ou 
Associação, filiados na FPR, e que a declaração da sua identidade seja comunicada por escrito à 
Comissão Organizadora que informará o Presidente do Júri, devendo os substitutos constar no 
programa final oficial da regata; 
 

2. Esta declaração deve ser entregue pelo menos até 60 minutos antes da prova; 
 

3. As equipas que não comunicarem o nome ou os nomes dos substitutos no prazo previsto serão 
desqualificadas; 
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4. Um skiffista pode ser substituído até 1h antes da primeira prova em que iria participar e desde que a 

substituição seja por doença ou acidente. Será necessária a apresentação de um documento médico, 
a anexar à comunicação referida no nº 1; 

 
5. Não é permitida a substituição de atletas já inscritos entre embarcações, ou seja, não pode existir 

uma mera reorganização de tripulantes já inscritos que resultem na permanência das duas 
embarcações. Apenas é aceite a passagem de atletas inscritos para outra embarcação verificando-se 
a não comparência de atletas inscritos, mas tal terá necessariamente de significar a desistência da 
embarcação onde ocorre a “saída” de atleta(s). 

 

 
 

 

REGULAMENTO DOS CAMPEONATOS NACIONAIS 
DE VELOCIDADE DE SHELL 

 

Artigo 1º 

Categorias, barcos e distâncias 

Introdução do 8+ Feminino na Categorias de Veteranos Feminino, passando os Campeonatos Nacionais 

a serem disputados nas seguintes embarcações:  

Assim:  

“ 1. Os Campeonatos são disputados nas Categorias de Benjamins, infantis, Iniciados, Juvenis, Juniores, 
Sub-23 e Seniores, na classe de Veteranos e vertente de Remo Adaptado, masculinos e femininos, nos 
seguintes barcos e nas seguintes distâncias: 
 

 

Categoria/Classe Barcos Distância (m) 

Benjamins M/F 1X 500 

Infantis M/F 1X, 2X 500 

Iniciados M/F 1X, 2X, 4X 1.000 

Juvenis M 1X, 2X, 2-, 4X, 8+ 1.500 

Juvenis F 1X, 2X, 2-, 4X, 1.500 

Juniores M 1X, 2-, 2X, 4-, 4X, 8+ 2.000 

Juniores F 1X, 2-, 2X, 4X 2.000 

Seniores F 1X, 2-, 2X, 4X, 8+ 2.000 

Sub-23 M 1X, 2X 2.000 
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Sub-23 F 1X, 2X 2.000 

Seniores M 1X, 2-, 2X, 4-, 4X, 8+ 2.000 

Veteranos M 1X, 2-, 2X, 4-, 4+, 4X, 8+ 1.000 

Veteranos F 1X, 2-, 2X, 4X, 8+ 1.000 

Adaptado M/F PR1, PR2, PR3, PR3i 1.000 

 
 

Artigo 2º 

Limites à participação e desdobramentos 
 

A limitação de participação num máximo de 2 regatas para os atletas Veteranos deixa de existir, 

podendo os atletas competir em várias provas, desde que respeitando os horários estabelecidos em 

Ante-Programa e Programa final de regatas. 

 

Assim:  

Artigo 2º 

Limites à participação e desdobramentos 

 
1. Os clubes podem participar com um número ilimitado de tripulações. 

 

2. Nas categorias de Benjamins, Infantis, Iniciados, Juvenis e remo adaptado, cada remador somente pode 
competir num tipo de embarcação, que pode ter eliminatória e final ou só final, com um mínimo de 
intervalo de 2h. Excetua-se a categoria de Juvenis, em que poderá haver desdobramentos para o 8+ M 
e 4x F. 

 

3. Os juvenis de 2º ano poderão remar no escalão de Junior, exclusivamente na prova de 8+  
 

4. Os desdobramentos são livres para Juniores e Seniores. Os Juniores de 2º ano podem optar por 
desdobrar para apenas uma prova em Seniores ou Sub-23 sendo que. 

 

 

Estes e outros regulamentos estão disponíveis para consulta no site da FPR em:  

https://www.fpremo.pt/estatutos-regulamentos  

 

 

Com os melhores cumprimentos, 

O Presidente 

 

 

  Luís Ahrens Teixeira  

https://www.fpremo.pt/estatutos-regulamentos

