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ANTE–PROGRAMA 

Etapa Final do Circuito da TAÇA DE PORTUGAL 2019 

(OS HORÁRIOS PREVISTOS PODERÃO SER CORRIGIDOS DE ACORDO COM AS INSCRIÇÕES RECEBIDAS) 

 

Etapa Final Circuito da Taça de Portugal 
Domingo, 14 de Julho de 2019 

Início das Eliminatórias: 10h00 

Início das Finais B: a partir das 12h15 

Início das Finais A: a partir das 13h00 

Nº prova Escalão 

1 W2X 

2 W2- 

3 W1X 

4 W4X 

5 M2X 

6 M1X 

7 M4- 

8 M4X 

9 M8+ 

 

 

 

1. Horários 
Domingo – dia 14 de Julho 2019 

1.1. Etapa Final do Circuito da Taça de Portugal 
1.1.1. Eliminatórias – 10h00 
1.1.2. Finais B – 12h15 
1.1.3. Finais A – 13h00 

1.2. Os horários do programa final poderão ser ajustados em função do número de inscrições recebidas; 
1.3. Os intervalos entre mangas das eliminatórias e das finais serão de 5 minutos. 
 

2. Regulamentos (RNR – Reg. Nacional de Regatas e RTP – Reg. da Taça de Portugal) 
2.1. Protestos – caução / 100,00€ – (ver RNR em vigor); 
2.2. Substituições de Atletas – (ver RTP em vigor); 
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3. Campo de Regatas 
3.1. Pista de águas fluviais com corrente e com largada sobre remos – (Juiz de partida e Alinhador); 
3.2. A distância oficial é de 500 metros;  
3.3. Sistema de vídeo na chegada; 

 

4. Reuniões de Delegados 
4.1. Dia 14 de Julho, às 8h00, no hangar do Centro Náutico do Ginásio Clube Figueirense GPS: 

40°8'33.82"N, 8°49'4.89"W). 
4.2. Na reunião serão dadas todas as informações e decisões em relação às provas. No caso de algum clube 

não poder estar presente, as alterações de equipas e/ou desistências, deverão ser enviadas para o e-
mail: zm@fpremo.pt; 

 

5. Inscrições 
5.1. As inscrições serão feitas on-line através do site http://provas.fpremo.pt até ao dia 11 de Julho. 
5.2. Só serão aceites inscrições de equipas, que tenham os seus remadores devidamente filiados. 
5.3. Os processos de filiação de atletas que pretendam vir a ser inscritos na regata (mesmo que via 

substituição na reunião de delegados) terão de estar concluídos até 3 dias antes do encerramento das 
inscrições para esta regata; 

5.4. As inscrições de mistos de clubes poderão ser feitas através do e-mail zm@fpremo.pt estando os 
clubes dos atletas envolvidos obrigados a submeter por esta via a sua concordância com a inscrição e 
remetendo sempre o número de licença dos atletas em questão; 

 

6. Taxa de inscrição (Etapa Final Circuito Taça de Portugal) 
6.1. Taxa de inscrição de acordo com normas em vigor (Circular nº 48/2017, de 20 de Julho). 
 

7. Desdobramentos 
7.1. Não são permitidos desdobramentos;  
 

8. Entrega de Prémios 
8.1. Medalhas para o 1º lugar, até 2 ou 3 competidores, nos Femininos ou nos Masculinos, 

respectivamente; 
8.2. Medalhas para o 1º, 2º e 3º lugar, com mais de 3 competidores; 
8.3. A entrega de prémios será realizada imediatamente após a última regata do evento; 
 

9. Penalidades 
9.1. Falta de comparência, 10 X a taxa de inscrição; 
9.2. Ausências nas finais, 20 X a taxa de inscrição; 
9.3. Perca do nº de proa ou não devolução, custo 5 € euros cada um; 
9.4. Delegados dos clubes indicados no boletim de inscrição terão que se identificar, sempre que solicitado 

pela organização, e só estes terão acesso à zona do secretariado; 
 

10.  Finais, qualificação 
10.1. A atribuição de pistas nas eliminatórias e finais directas é efectuada por sorteio; 
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10.2. A atribuição de pistas das finais em que haja lugar a eliminatórias será efectuada através de sistema 
definido pela FISA (criação de lista de seriação com base no resultado das eliminatórias, com as 
melhores a serem colocadas nas pistas centrais ou, havendo desigualdade de condições entre pistas 
devido às condições meteorológicas, colocação destas nas pistas mais rápida); 

10.3. O sistema de progressão é o seguinte: 
10.3.1. Etapa Final do Circuito da Taça de Portugal: 

Participantes Eliminatórias Final Observações 

Até 6 – A Final direta 

7 2 
A – 5 equipas 

2 últimos –  
F.B 

B – 2 equipas restantes – F.A 

8 a 12 2 

A – 6 equipas 
1º,2º e 3º –  

F.A 

B – restantes 
4º,5º e 6º –  

F.B 

13 a 18 3 
A – 6 equipas 1º e 2º – F.A 

B – 6 equipas 3º e 4º – F.B 

19 a 36 4 a 6 
A – 6 equipas 1º – F.A 

B – 6 equipas 2º – F.B 

 

 

11. Serviço médico e de salvamento 
11.1. Centro Náutico do Ginásio Clube Figueirense, das 9h00 às 14h00 (módulo 1)  
11.2. Serviços Médicos de Urgência mais próximos do local: Hospital Distrital da Figueira da Foz (Av. 12 de 

Julho 275, Gala, Figueira da Foz) 
 

12. Pesagens dos timoneiros 
12.1. As pesagens serão efectuadas em local a designar, no período compreendido entre duas a uma hora 

antes da respectiva prova;  
 

13. Almoços  
13.1. As refeições são oferecidas pela organização a todos os atletas, treinadores e dirigentes . 
13.2. Os almoços serão servidos no Centro Náutico do Ginásio Clube Figueirense (módulo 1). 

 
14.  Notas gerais 
14.1. Os clubes deverão ter barcos suficientes para cumprimento do programa. Não serão permitidas 

alterações ao programa por desdobramento de barcos; 
14.2. Os casos omissos são resolvidos pela organização; 
14.3. Todos os atletas devem levar para o embarque o cartão de federado e documento de identificação; 
14.4. Para mais detalhes, consultar os regulamentos em vigor; 
 

Organização: Federação Portuguesa de Remo / Ginásio Clube Figueirense 

Contacto: geral@fpremo.pt / zm@fpremo.pt / ginasiocf.remo@gmail.com 
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