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LISTA DE DISTRIBUIÇÃO: 

• CLUBES ASSOCIADOS 

• ASSOCIAÇÕES REGIONAIS 

• ANT REMO 

Lisboa, 2019-03-20 Circular Nº 06/19 

 
Assunto: Condições de Participação na Coupe de la Jeunesse 2019 

 

O presente documento define as condições de inscrição e participação na Coupe de la Jeunesse 2019, para 
atletas filiados na FPR no escalão Júnior e Juvenil de 2º ano.  
A participação rege-se pelas seguintes premissas: 

 
1. A Inscrição nestes testes pressupõe a aceitação de todas as regras de apuramento e de 

participação 

2. Data: 5 de Maio de 2019 

3. Local: Pista de Remo de Montemor-o-Velho 

4. É obrigatória a participação nos testes de selecção na água e obtenção de standarts mínimos 
apresentados para a distância de 2000 metros; 

Apenas os atletas que constituem as tripulações vencedoras e que cumpram o percurso no tempo 
igual ou inferior aos apresentados em baixo, estarão elegíveis para inscrição; 

MASCULINOS FEMININOS 

1x 00:07:34 1x 00:08:16 

2x 00:06:49 2x 00:07:39 

4x 00:06:22 4x 00:07:19 

2- 00:07:12 2- 00:07:57 

4- 00:06:32 4- 00:07:26 

4+ 00:06:44 8+ 00:06:56 

8+ 00:06:13     

a) Os testes serão realizados com regatas em linha (lado a lado); 

b) Caso se justifique, devido ao vento, as regatas poderão ser realizadas em contra-relógio; 

c) Em caso de vento excessivo poderão ser feitas alterações à data ou ajustes nos tempos tendo em 
conta a velocidade do vento; 

d) Desdobramentos são permitidos apenas para o Shell 8+; 

e) Apenas os atletas das tripulações apuradas serão os atletas inscritos na Coupe 2019, na 
embarcação específica onde se apuraram na regata de 5 de Maio. Alterações apenas e só 
mediante atestado médico passado pelo médico da Federação Portuguesa de Remo. 
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5. Imediatamente após a publicação dos resultados, o clube, ou os clubes apurados para a participação 

deverão entregar declaração de compromisso e de capacidade financeira para suportar a 

participação e deslocação para a Coupe de La Jeunesse 2019. 

6. Caso os clubes apurados não assinem tal documento, o lugar de participação passa para o seguinte 

classificado caso este tenha obtido um tempo de regata dentro da tabela anunciada em cima; 

7. As inscrições na Coupe estão responsabilidade administrativa da FPR; 

8. Todos os custos de deslocação afectos à participação são encargos dos clubes e/ou atletas. 

9. O alojamento, serviço de transfer e transporte até ao local de prova, será reservado pela FPR  para 

que toda a selecção fique no mesmo local. Será feito um único horário de transfer entre aeroporto-

hotel. O encargo destes serviços será dos clubes e/ou atletas, tal como referido no ponto anterior. 

10. A FPR irá distribuir equipamento de competição e representação a todos e apenas atletas 

participantes. 

11. A FPR enviará um director e um treinador 

12. A FPR irá reembolsar na totalidade os custos de deslocação e alojamento a todos os atletas que 

obtenham uma medalha na competição. Os atletas medalhados serão convidados a treinar no centro 

de treinos de Coimbra na época posterior 

13. A FPR assegurará o transporte ou aluguer de barcos. 

 

 

Gratos pela atenção dispensada, com os melhores cumprimentos. 

                O Presidente 

 

            Luís Ahrens Teixeira 
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