
 

 

 

 
Federação Portuguesa de Remo – Doca de Santo Amaro – 1350-353 Lisboa – Tel: +351 213 929 840 – E-mail: geral@fpremo.pt 

LISTA DE DISTRIBUIÇÃO: 

• CLUBES ASSOCIADOS 

• ASSOCIAÇÕES REGIONAIS 

• ANT REMO 

• CONSELHO DE ARBITRAGEM 

 

Lisboa, 2017-11-24 Ofício Nº 062/2017                                                        

 

Assunto: Alterações aos Regulamentos dos Campeonatos Nacionais e ao Regulamento Nacional de Regatas. 

 

  

 

Caros Associados, 

 

Na sequência da reunião geral de clubes que decorreu em Montemor no dia 28 de Outubro de 2017, na qual 

foram debatidas as propostas de alterações aos modelos competitivos dos Campeonatos Nacionais, 

enviamos agora os seguintes regulamentos actualizados em conformidade: 

 Regulamento dos Campeonatos Nacionais de Fundo em Shell 

Foi alargado o conjunto de embarcações que participam nesta competição; 

Foi reduzido para cinco minutos o intervalo para as mangas das finais, com o objectivo de melhorar a 

espectacularidade desportiva; 

Foi adicionado um contra-relógio de 500m para apurar a constituição das mangas das finais, sendo o 

tempo obtido neste contra-relógio uma parte da classificação final das tripulações. 

 

 Regulamento do Campeonato Nacional de Indoor 

As classificações deste Campeonato passarão a ser feitas em grupos de idade, não havendo lugar à 

aplicação de handicaps dos Veteranos. 

Passará a haver competição de Indoor em estafeta por equipas de quatro elementos, com 

representação obrigatória de ambos os sexos. 

 

 Regulamento dos Campeonatos Nacionais de Velocidade 

Handicaps dos Veteranos passarão a ser sempre aplicados na chegada. 
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 Regulamento dos Campeonato Nacional deYole 

Handicaps dos Veteranos passarão a ser sempre aplicados na chegada. 

 

 Regulamento dos Campeonatos Nacionais de Velocidade 

Handicaps dos Veteranos passarão a ser sempre aplicados na chegada. 

 

 Regulamento Nacional de Regatas 

Regulamentação do modelo de participação dos filiados individuais nos diversos Campeonatos 

Nacionais. 

 

 

 

 

Estamos disponíveis para qualquer informação ou esclarecimento adicionais. 

 

Apresentamos os nossos melhores cumprimentos, 

 

                O Presidente 

 

           Luís Ahrens Teixeira 
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