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Lisboa, 2021-07-22  Circular Nº 15/2021 

 
 Assunto: Esclarecimento Atletas elegíveis para participação WR Beach Sprints Finals 
 

Caros Associados, 

 

No seguimento das anteriores comunicações sobre este assunto e após a equipa técnica nacional ter 

recebido diversos feedbacks dos Clubes sobre o assunto, consideramos importante ir ao encontro do 

que poderá ser o melhor para a FPR e cumprir com a intenção de apresentar a melhor equipa nacional 

no Campeonato do Mundo de Beach Sprint.  

Sendo assim, ficou decidido que passam a ser elegíveis todos os atletas que tenham realizados todos 

os testes ergométricos de acesso à Equipa Nacional. 

Relembramos que: 

• Os atletas elegíveis têm que, obrigatoriamente, participar nas duas etapas do circuito de Remo 

de mar, nomeadamente a etapa da Figueira da Foz e a etapa de Oeiras em C1X. 

• Atletas juvenis que tenham participado nos testes de acesso à equipa nacional devem realizar 

as referidas etapas em C1X júnior para manter a sua condição de elegibilidade. 

• Os atletas que ainda não estejam inscritos nas provas de C1X ou estejam em tripulações 

coletivas, dispõem de 48 horas para alterar a sua participação, por forma a manter a sua 

condição de elegível, devendo as inscrições e/ou alterações às tripulações ser enviadas para 

manuelpita@fpremo.pt 

• Mais informamos, que para efeitos de contabilização dos tempos, só serão tidos em conta os 

tempos das finais, independentemente das finais que os atletas disputem. Quer isto dizer, que 

um atleta poderá disputar, por exemplo, uma Final B e ser classificado como 1º lugar no 

ranking para a equipa nacional de Beach Sprints (caso, naturalmente, o seu tempo seja o mais 

rápido entre todos os atletas elegíveis.) 

 

Com os melhores cumprimentos, 

O Presidente 

 

  Luís Ahrens Teixeira  


