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Lisboa, 2017-05-19 Circular Nº 030/17 

 

Assunto: Circuito Nacional de Remo de Mar – Fundação do Desporto 

 
Exmos. Senhores, 

 

Tendo em vista a realização da segunda edição do Circuito Nacional de Remo de Mar, vimos contextualizar as 

informações relativas à competição. 

O Circuito será disputado em 4 etapas (abaixo descritas) e a atribuição do Título de Campeão Nacional de 

Remo de Mar será efectuada através de um sistema de pontuação por atleta. Existirão classificações distintas 

por sexo (masculino e feminino) para os diferentes tipos de embarcações. Os atletas que somarem mais 

pontos em cada uma das classificações durante os quatro eventos previstos no calendário será o vencedor 

da sua embarcação do Circuito Nacional de Remo de Mar. O clube que somar mais pontos em cada género 

(masculino e feminino), através do somatório de pontos de todos os seus atletas, será o Campeão Nacional 

de Clubes de Remo de Mar. Este Circuito não pontua para o Ranking Nacional de Remo, e são permitidos 

mistos de clubes e sexo em todas as embarcações.  

 

Pontuações: 

 

Classificação Pontuação / Atleta 

1º 20 pontos 

2º 18 pontos 

3º 16 pontos 

4º 14 pontos 

5º 12 pontos 

6º 10 pontos 

7º 8 pontos 

8º 6 pontos 

9º 4 pontos 

10º 2 pontos 
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Etapas do Circuito: 

 

Etapa Data Local 

Berlengas Ocean Challenge 11/06/2017 Peniche 

Volta à Pedra da Anicha 29/07/2017 Setúbal 

Open e travessia de Remo de Mar 20/08/2017 Caminha 

Regata Remo de Mar  30/09/2017 Barreiro 

 

Nota: 

As inscrições para a primeira etapa do circuito já se encontram abertas 

 

Regulamento: 

As regatas decorrerão subordinadas ao Regulamento Nacional de Remo de Mar: 

http://www.fpremo.pt/uploads/Files/Regulamentos/20160707_Regulamentos_Remo_Mar.pdf 

Apenas poderão competir neste circuito atletas das categorias Juniores, Seniores e Veteranos. 

Todos os atletas têm de estar filiados na Federação Portuguesa de Remo, na época em curso e possuir 

seguro desportivo válido; 

 

Inscrições: 

As inscrições de equipas nacionais são obrigatoriamente efectuadas no site da Federação Portuguesa de 

Remo em: http://provas.fpremo.pt 

As inscrições de equipas mistas nacionais, são obrigatoriamente nominais e remetidas para o correio 

electrónico: geral@fpremo.pt 

 

Embarcações: 

As embarcações contempladas para este circuito serão as seguintes: C1x; C2x; C4x+; C4+. 

 

Nota: A Federação Portuguesa de Remo dispõe de três embarcações C2x que disponibiliza aos seus clubes 

associados, mediante requisição, para que possam ser utilizadas nas etapas do circuito. 

Modelo de Requisição em: http://www.fpremo.pt/modelos-de-documentos, que deverá ser enviado para o 

e-mail geral da federação (geral@fpremo.pt). 
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Para qualquer esclarecimento adicional deverão entrar em contacto com a FPRemo através de correio 

electrónico (geral@fpremo.pt)  ou telefone (213929840). 

Gratos pela atenção dispensada, com os melhores cumprimentos. 

 

                O Presidente 

 

            Luís Ahrens Teixeira 
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