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2. CONTEXTUALIZAÇÃO
A Taça de Portugal de Remo de Mar será disputada num mínimo de 3 e num máximo de 6 etapas e a
atribuição dos títulos será efectuada através de um sistema de pontuação por atleta. Para efeitos de
ranking, os atletas que somarem mais pontos, por tipo de embarcação e género, durante as etapas,
serão os vencedores da sua categoria.
O clube que somar mais pontos em cada género (masculino e feminino), através do somatório dos
pontos de todos os seus atletas, será o Vencedor da Taça de Portugal em Remo de Mar.
Este circuito pontua para o Ranking Nacional de Remo, e são permitidos mistos de clubes em todas as
embarcações. No caso dos atletas individuais apenas poderão participar em embarcações de mais de
um remador com atletas do mesmo modelo de filiação.

3. CALENDÁRIO 2020
Etapa
Figueira Beach Sprints
Caminha
Barreiro

Data
01.08.2020
16.08.2020
30.08.2020

Local
Figueira da Foz
Caminha
Barreiro

Tipo de prova
Beach Sprints
Travessia
Circuito

4. REGULAMENTO
As regatas decorrerão subordinadas ao Regulamento Nacional de Remo de Mar.
Nas regatas de “travessia”, apenas poderão competir atletas das categorias Absolutos (juniores,
seniores) e Veteranos (seniores > 40anos).
Nas regatas de “circuito”, poderão competir atletas das categorias Jovens (juvenis), Absolutos (juniores
e seniores) e Veteranos (Seniores > 40anos).
Nas regatas de “beach sprints”, poderão competir atletas das categorias Jovens* (juvenis) Absolutos
(juniores, seniores) e Veteranos (>40 anos)
*face ao Covid-19, excepcionalmente não haverá jovens em 2020
Todos os atletas têm de estar filiados na Federação Portuguesa de Remo na época em curso e possuir
seguro desportivo válido.
Os atletas Jovens (juvenis) podem participar nas regatas (exceto travessias), mas não pontuam para o
ranking Taça de Portugal. Poderão também participar, não pontuando para o ranking da Taça, atletas
não filiados na FPR, desde que estrangeiros não residentes em Portugal e desde que cumpram os
requisitos em relação à aptidão para a prática de remo de competição e à cobertura de risco de
acidentes pessoais em competições desportivas, de acordo com a legislação do país de origem (artigos
7º e 8º do Regulamento de Remo de Mar).
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Categorias:
Jovens: Juvenis (15 e 16 anos)
Absolutos: Juniores (17 e 18 anos) e Seniores (> 19anos)
Veteranos: Seniores (>40 anos)

5. 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 e de atletas estrageiros, são obrigatoriamente nominais e
remetidas para o correio electrónico: geral@fpremo.pt.3

6. EMBARCAÇÕES
As embarcações contempladas para este circuito serão as seguintes: C1x; C2x; C4x+; C4+.
Nota: A Federação Portuguesa de Remo dispõe de quatro embarcações C2x e três de C1x que aluga
aos seus clubes associados, mediante requisição e pagamento de 15€ por lugar, para que possam ser
utilizadas nas etapas do circuito.
A requisição das embarcações deve ser feita por e-mail para manuelpita@fpremo.pt e só será
confirmado após receção do comprovativo de pagamento.
Para qualquer esclarecimento adicional deverão entrar em contacto com a FPR através de correio
eletrónico (geral@fpremo.pt / manuelpita@hotmail.com ) ou telefone (213929840).

7. TABELA DE 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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As pontuações serão atribuídas a cada atleta em função da sua classificação por tipo de embarcação,
género e categoria. Ao longo do circuito cada atleta poderá competir em diferentes tipos de
embarcação, pontuando para o respetivo ranking.
Para efeitos de classificação as embarcações mistas serão consideradas masculinas.
Em caso de igualdade de pontos será considerado vencedor o clube com maior número de vitórias e
se persistir o empate o clube com maior número de segundos lugares.

8.

TAÇA DE PORTUGAL

Às equipas vencedoras, por barco e por sexo, são atribuídas as respetivas Taças de Portugal.
Ao clube que obtiver maior número de pontos em masculinos será atribuído o troféu Taça de Portugal
por pontuação, o mesmo acontecendo para os femininos. Em caso de igualdade de pontos será
considerado vencedor o clube com maior número de vitórias e se persistir o empate o clube com maior
número de segundos lugares.

Os casos omissos serão resolvidos pela Direcção da FPR

Este regulamento entra em vigor em 16 de Julho 2020
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