
TAÇA S. JOÃO 2018 

 

ANTE PROGRAMA 

   

1 – DATA / HORA:  

23 de junho de 2018, Benj., Inf., Inic. 10:00H às 12:30H; Juvenis e Absolutos das 14:00H 
às15:30H (as horas poderão vir a ser alteradas em função das inscrições). 

2 – DISTÂNCIA: 

500 metros, em 7 pistas;  

 3 - CATEGORIAS DE REMADORES, TIPOS DE BARCOS e ORDEM DAS PROVAS: 

Conforme regulamento enviado em anexo. 

4 - PRÉMIOS  

Conforme regulamento enviado em anexo. 

7 - INSCRIÇÕES  

As inscrições serão efectuadas através da federação Portuguesa de Remo, na página das 
inscrições em http://provas.fpremo.pt/ . Data limite de inscrições 15 de junho. 

As inscrições de tripulações mistas deverão ser enviadas para: geral@fpremo.pt  

Após a data limite não serão aceites mais inscrições. 

8 - REUNIÃO DE DELEGADOS  

 A reunião de delegados será no Pavilhão Náutico da Naval (junto à Marina de Recreio da 
Figueira da Foz) às 09:15H.  

9 – EMBARQUE, DESEMBARQUE E PARQUE DE BARCOS 

O embarque e desembarque e parque de barcos serão na Marina de Recreio da Figueira da Foz 
(junto ao Pavilhão Náutico da Naval). 

10 – SERVIÇO MÉDICO E DE SALVAMENTO  

 Ambulância junto ao Pavilhão Náutico da Naval (rampa de acesso à água); 
 Lanchas de socorro na água. 

 
 
 



11 – CONTACTOS  

Coordenação: João Matias, 961861288 

E-mail: geral@navalremo.pt  

12 – ACIDENTES 

A organização não se responsabiliza por qualquer acidente na água, cada clube deve ter o seu 
material seguro. 

13 – NOTAS 

 O embarque e desembarque das tripulações deve ser efetuado na rampa de acesso à 
água na marina de recreio (em frente ao Pavilhão Náutico da Naval); 

 Qualquer assunto não previsto neste ante programa será resolvido pela organização; 
 Entrega de prémios do remo jovem no final de cada regata. 
 Entrega de prémios do remo absoluto no final das provas no Pavilhão Náutico da Naval. 


