Anexo I à Circular nº 18/2016, de 29/04

TAXAS E PENALIDADES
1. TAXAS E PENALIDADES
1.1. Filiação e inscrição de clube na FPR
1.1.1. Filiação de novo clube (jóia)
1.1.2. Inscrição revalidação anual

150,00 €
50,00 €

1.2. Filiação e inscrição de clube de desporto escolar na FPR
1.2.1. Filiação de novo clube (jóia)
1.2.2. Inscrição revalidação anual

Isento
Isento

Nota: Isenção válida apenas para escolas que tenham estabelecido um protocolo para o
desenvolvimento da modalidade de remo com um Clube filiado ou com a FPR.

1.3. Taxa de inscrição/revalidação de inscrição dos agentes na FPR e emissão de cartão

federativo
1.3.1. Atletas – Vertente Competição
1.3.1.1. Categorias de Juvenis e inferior
1.3.1.2. Categoria de Juniores
1.3.1.3. Categoria de Seniores

6,00 €
10,00 €
12,00 €

1.3.2.Atletas – Vertente Iniciação/Lazer (a) e desporto escolar (b)
1.3.2.1. Todas as categorias

Isento

1.3.3. Outros agentes
1.3.3.1. Treinadores
1.3.3.1.1. Grau I
1.3.3.1.2. Grau II
1.3.3.1.3. Grau III
1.3.3.1.4. Grau IV
1.3.3.2. Árbitros
1.3.3.3. Delegados
1.3.3.4. Dirigentes

25,00 €
30,00 €
35,00 €
45,00 €
Gratuito
Gratuito
Gratuito

1.3.4. Emissão de cartão federativo (c)
1.3.4.1. 1ª Emissão/Renovação
1.3.4.2. Emissão de 2ª via

2,00 €
5,00 €

(a) – Está vedada a estes praticantes a participação em Campeonatos/Regatas Nacionais. A inscrição na
vertente de “iniciação” está limitada à primeira época de filiação. Nas épocas subsequentes, seguidas
ou interpoladas, a filiação será, obrigatoriamente, nas vertentes de “competição” ou de “lazer”.
(b) – Não há qualquer limitação do número de época em que um praticante pode ser filiado nesta vertente,
desde que o seja no âmbito de um “Centro de Formação Desportiva ou Grupo Equipa de Desporto
Escolar”.
(c) – O cartão será renovado somente quando haja mudança de clube com envio obrigatório de fotografia
atualizada. Não há lugar à emissão de cartão federativo para os praticantes do “desporto escolar”.

1.4. Taxa de inscrição em Campeonatos/Regatas Nacionais
1.3.1. Categorias de Juvenis e inferior
1.3.2. Categorias de Juniores e Seniores
1.3.3. Classe de Veteranos (*)

3,00 €
5,00 €
7,00 €

(*) Seniores com 27 anos ou mais, de acordo com as regras estabelecidas no Art.º 16º do RNR.

Todas as taxas serão cobradas no ato da inscrição através do envio das respetivas faturas,
ficando a aceitação da mesma dependente da liquidação.
1.5.

Penalidade por falta de comparência em provas sem aviso nos prazos e
condições regulamentares
1.5.1. Falta de comparência a eliminatórias e repescagens: 10 x a respetiva taxa de
inscrição.
1.5.2. Falta de comparência a meias/quartos de finais e finais: 20 x a respetiva taxa de
inscrição.

