FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE REMO
FILIADA NA FISA - FUNDADA EM 1920, COM UTILIDADE PÚBLICA DESPORTIVA

Clubes
AR’s
Circular Nº71/14

Lisboa, 2014-07-17
Assunto: Informação sobre CNV – Montemor

Exmos. Senhores
De forma a agilizar e alguns procedimentos no próximo campeonato nacional de remo a realizar
nos dias 19 e 20 do corrente, a Federação vem deste modo solicitar a vossa atenção para os
seguintes pontos:
1. É obrigatório que todos as atletas se façam acompanhar de documento de identificação,
cartão de cidadão ou passaporte (pode ser fotocopia)
2. A distribuição de medalhas será imediatamente a seguir a cada regata. As tripulações
com direito a medalhas deverão dirigir-se imediatamente após a chegada para a
distribuição de prémios. Quando os atletas não puderem comparecer no pódio, apenas
justificável por questões de desdobramentos, deverão ser substituídos pelo respetivo
delegado.
3. Por questões de segurança é proibido a circulação de bicicleta ao longo da pista do lado
sul (lado da Torre). A estrada será reservada para o carro de filmagens
4. A organização não disponibiliza individualmente programa impresso das provas.
5. O embarque é feito entre 30 e 15 minutos antes da hora da respetiva regata

6. O canal de recuperação está interdito a qualquer tipo de embarcação (excesso de limos)
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Em relação às regatas de pesos ligeiros a FPR esclarece:

1 - As tripulações inscritas como ligeiras que não atinjam o peso regulamentar na
pesagem podem, se assim o manifestarem de forma expressa logo após a pesagem ao
elemento do Júri, participar na categoria de pesados.
2 - Será o Presidente do Júri a transmitir esse facto à organização para efeitos da alteração de
qualidade no programa das regatas.
Esta decisão tem por fundamento que, no anterior modelo de participação os atletas ligeiros
podiam participar num dia como ligeiro e no outro como absoluto e que, ao impedir-se a
participação em pesado se estaria a impedir os atletas de fazerem qualquer regata. Ou seja, a
não participar no Campeonato Nacional."
Juntam-se esquemas com as regras de circulação na pista em regatas e em treinos. Estas
regras deverão ser escrupulosamente cumpridas.
Com os melhores cumprimentos

Luís Ahrens Teixeira
Presidente da F.P. de Remo
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