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REGATAS DO TORRÃO 2017
ANTEPROGRAMA 
 
A Junta de Freguesia do Torrão convida os remadores e suas famílias a 
participarem nas REGATAS DO TORRÃO
Simultaneamente poderão apreciar a feira medieval que se organiza de dois em dois anos. Ver 
programa no final. 
 

1 – ORGANIZAÇÃO 
A organização é do Clube Naval Barreirense e da Associação de Remo do Sul.
Tem o patrocinio da Junta de Freguesia do Torrão e apoio dos Bombeiros Voluntários do Torrão. 
Diretor de prova Luís Fortes Tm. 961888587
 

2 – LOCAL 
Barragem do Pego do Altar – Vila do Torrão
 

3 – CATEGORIAS, PRECURSOS E P
Benjamins - 100 metros; Infantis -
Juniores, Seniores/Veteranos – 2000 metros
Água parada, com pista balizada nas largadas
 

4 – PLANO DE REGATAS – REMO OLIMPICO
 
Masculinos - M   
BENJAMINS - BEN BB  
INFANTIS - INF 1X 2X 
INICIADOS - INI 1X 2X 
JUVENIS - JUV 1X 2X 
 

VETERANOS JUNIORES

4X VF 

1X VM  

2X VM 

2- VM 

4X VM 

4+ VM 4+/4

1X VF 

2X VF 
 
Início previsto: 11h00 e conclusão 13h00 com
O Programa Final das provas será enviado para os clubes 
após finalizadas as inscrições. 
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REGATAS DO TORRÃO 2017 

A Junta de Freguesia do Torrão convida os remadores e suas famílias a visitarem o Torrão e a 
s REGATAS DO TORRÃO no dia  4 Junho 2017.  

Simultaneamente poderão apreciar a feira medieval que se organiza de dois em dois anos. Ver 

A organização é do Clube Naval Barreirense e da Associação de Remo do Sul. 
da Junta de Freguesia do Torrão e apoio dos Bombeiros Voluntários do Torrão. 

961888587 

Vila do Torrão.  

RECURSOS E PLANO DE ÁGUA 
- 500 metros; Iniciados – 1000 metros; Juvenis 

2000 metros  
nas largadas 

REMO OLIMPICO 

  Femininos - F   

-  BENJAMINS- BEN BB - 

 -   INFANTIS- INF 1X 2X 

    INICIADOS - INI 1X 2X 

 4X   JUVENIS - JUV 1X 2X 

JUNIORES SENIORES 

4XJF 4XF 

1X JM 1X LM / M 

2X JM 2X LM / M 

2- JM 2- M 

4X JM 4X M 

4+/4- JM 4- M 

1X JF 1X LF / F 

2X JF 2X LF / F 

11h00 e conclusão 13h00 com a entrega Prémios. 
O Programa Final das provas será enviado para os clubes no dia 29 Maio, por correio eletrónico

Clube Naval Barreirense 

                                                                                                                                                          

 

tarem o Torrão e a 

Simultaneamente poderão apreciar a feira medieval que se organiza de dois em dois anos. Ver 

da Junta de Freguesia do Torrão e apoio dos Bombeiros Voluntários do Torrão.  

Juvenis – 1500 metros 

 

- 

- 

 

4X 

por correio eletrónico e 
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5 – INSCRIÇÕES  
Com indicação dos barcos que se inscrevem para 
Custo de inscrição 2€ por remador. A 
 

6 – REUNIÃO DE DELEGADOS DOS CLUBES

Domingo 4 Junho às 10h00 junto ao parque de barcos e zona de embarque
Na reunião serão dadas as informaçõe
de equipas. 
 

8 – JÚRI 
Árbitros e Cronometristas: A designar
 

9 – PRÉMIOS 

A cerimónia de entrega dos prémios terá
• Medalhas para o primeiro nas provas com 2 ou mais 
• Medalhas para os 3 primeiros, nas provas com 6 ou mais participantes.

 

10 – REGRAS 
1. Todos os remadores deverão ter licença da
2. Os clubes podem participar com várias tripulações por tipo de barco.
3. Os clubes deverão ter barcos 
4. Para provas com mais de 6 competidores, poderão feitas mangas com largadas seguidas e 

classificação final por cronometragem dos tempos.
5. Todos os remadores deverão levar bilhete de identidade/ cartã
6. As regatas serão realizadas de acordo com Regulamento Nacional de Regatas 
7. Remos com pás Macon para Infantis e Iniciados
8. O seguro do material é da responsabilidade de cada clube. A organização declina qualquer 

responsabilidade. 
9. Os casos omissos serão resolvidos pela organização

 

11 – RESULTADOS 
Serão disponibilizados no local a cada clube, e enviados posteriormente por correio eletrónico.
 

12 – SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E SOCORRO
• Ambulância com socorristas junto ao local de 
• Segurança na água: Embarcações da organização.

 

13 – ALIMENTAÇÃO 
Restaurante e estalagem o besugo -
Restaurante belo horizonte do sr. Marinho 
Restaurante e Alojamento “ O Tordo” 
 

14 – ALOJAMENTO 
Oferecido local para dormir no pavilhão desportivo dia 3 Junho, com balneários podendo participar e 
visitar a nossa vila e também apreciar a nossa feira medieval
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Com indicação dos barcos que se inscrevem para arsi.remo@gmail.com até data limite
A pagar na confirmação das inscrições na reunião de delegados.

REUNIÃO DE DELEGADOS DOS CLUBES 

junto ao parque de barcos e zona de embarque. 
a reunião serão dadas as informações importantes da prova e assinaladas eventuais 

A designar pela ARSI e FPR 

cerimónia de entrega dos prémios terá lugar junto à chegada no final de todas as provas
Medalhas para o primeiro nas provas com 2 ou mais participantes. 
Medalhas para os 3 primeiros, nas provas com 6 ou mais participantes. 

Todos os remadores deverão ter licença da FPR válida. 
Os clubes podem participar com várias tripulações por tipo de barco. 
Os clubes deverão ter barcos suficientes para cumprirem o programa de regatas planeado.
Para provas com mais de 6 competidores, poderão feitas mangas com largadas seguidas e 
classificação final por cronometragem dos tempos. 
Todos os remadores deverão levar bilhete de identidade/ cartão do cidadão. 
As regatas serão realizadas de acordo com Regulamento Nacional de Regatas 
Remos com pás Macon para Infantis e Iniciados 
O seguro do material é da responsabilidade de cada clube. A organização declina qualquer 

omissos serão resolvidos pela organização 

a cada clube, e enviados posteriormente por correio eletrónico.

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E SOCORRO 
Ambulância com socorristas junto ao local de embarque/desembarque.
Segurança na água: Embarcações da organização. 

- Telefone: 265669395 
Restaurante belo horizonte do sr. Marinho – 265669275 
Restaurante e Alojamento “ O Tordo” – 265669329 / 914768856 restaurantetordo@gmail.com

Oferecido local para dormir no pavilhão desportivo dia 3 Junho, com balneários podendo participar e 
visitar a nossa vila e também apreciar a nossa feira medieval que se organiza de dois em dois anos.
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data limite dia 26 Maio. 
pagar na confirmação das inscrições na reunião de delegados. 

e assinaladas eventuais desistências 

lugar junto à chegada no final de todas as provas.  

suficientes para cumprirem o programa de regatas planeado. 
Para provas com mais de 6 competidores, poderão feitas mangas com largadas seguidas e 

 
As regatas serão realizadas de acordo com Regulamento Nacional de Regatas – RNR 

O seguro do material é da responsabilidade de cada clube. A organização declina qualquer 

a cada clube, e enviados posteriormente por correio eletrónico. 

embarque/desembarque. 

restaurantetordo@gmail.com  

Oferecido local para dormir no pavilhão desportivo dia 3 Junho, com balneários podendo participar e 
que se organiza de dois em dois anos. 
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