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LISTA DE DISTRIBUIÇÃO:  

• CLUBES ASSOCIADOS  

• ASSOCIAÇÕES REGIONAIS  

• ANT REMO  

 

Lisboa, 2022-09-20 Circular Nº 22/2022 

Assunto: Convocatória – Teste Equipa Nacional Remo de Mar 

 

Caros Associados,  

 

Em virtude da proximidade do Campeonato da Europa de Beach Sprints (San Sebastian, 

Espanha) e de um possível apuramento para os World Beach Games Agosto 2023 (Bali, 

Indonésia), decidiu a Federação Portuguesa de Remo constituir uma equipa com vista 

à participação nos Europeus. 

Com o objetivo de formar a Equipa Nacional a FPR convida todos os atletas 

interessados. em participar num evento de seleção, na Figueira da Foz no dia 01 de 

Outubro. Estão excluídos deste processo e de qualquer seleção os atletas da Equipa 

Nacional de Remo olímpico que participaram nos Campeonatos do Mundo das 

respetivas categorias (seniores A e U23) e do Campeonato do Mundo de Remo de Mar. 

2022. 
 

A regata de seleção seguirá o sistema de progressão da FISA nas regatas Beach Sprint. 

(https://d2cx26qpfwuhvu.cloudfront.net/worldrowing/wp-

content/uploads/2020/12/04182807/2020FISAProgressionSystemBeachSprints-

Upto16Entries010520-1.pdf ) 

 

No final do dia de competições, os 2 primeiros classificados de cada escalão e género 

ficam selecionados para a participação no Europeu, sendo as equipas transmitidas pela 

FPR, aos clubes, no dia 02 de Outubro.  

 

A federação disponibiliza barcos para os remadores, sendo aconselhável os atletas 

levarem remos. Os barcos serão todos iguais, com 161cm de entre-eixo, e alturas 

ajustáveis. Não é permitido utilização de barcos dos clubes.  

 

https://d2cx26qpfwuhvu.cloudfront.net/worldrowing/wp-content/uploads/2020/12/04182807/2020FISAProgressionSystemBeachSprints-Upto16Entries010520-1.pdf
https://d2cx26qpfwuhvu.cloudfront.net/worldrowing/wp-content/uploads/2020/12/04182807/2020FISAProgressionSystemBeachSprints-Upto16Entries010520-1.pdf
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O Campeonato da Europa de Beach Sprint terá as seguintes competições: 

• Juniores – CJM1x; CJW1x; CJMix2x; 

• Seniores – CM1x; CW1x; CMix2x 
 

Ao participarem neste teste de seleção, os atletas comprometem-se a estar disponíveis 

para a participação no Campeonato da Europa, entre os dias 25/10 a 30/10, sob pena 

de serem excluídos de futuros processos de seleção para a Equipa Nacional.  

Os atletas que forem selecionados para o Europeu, e que consigam atingir os lugares 

de qualificação para os World Beach Games, no caso de estarem também enquadrados 

nos trabalhos da Equipa Nacional de Remo Olímpico terão de optar por uma das 

competições: ou participam nos World Beach Games ou participam nas Competições 

Internacionais das respetivas categorias em Remo Olímpico. Esta condição deve a 

incompatibilidades de calendário e de preparação. De salientar que o apuramento 

para os World Beach Games através do Europeu fica associado a um casco/País e não 

aos atletas, podendo as equipas que garantem o apuramento ser diferentes das que 

competirão no Evento Final. 

 

O ponto de encontro na Naval será as 09h30, junto ao posto náutico da Naval  

https://goo.gl/maps/bF9xCYtecYVkBNbx7  

A deslocação e a alimentação ficam a cargo de cada atleta/clube. 

 

As inscrições para este teste terão de ser feitas pela plataforma de inscrições, até ao 

dia 22/09. Não serão aceites inscrições após esta data.   

 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

O Presidente 

 

 

  Luís Ahrens Teixeira  

https://goo.gl/maps/bF9xCYtecYVkBNbx7

