
REGRAS GERAIS 

 
1. Objetivo 

 
O objetivo da Taça USP de Remo 2018 em Águas Calmas é correr numa raia claramente definida e 

desobstruída no menor tempo possível. 

 
2. Competição 

 
As competições terão as distâncias não oficiais de 1000m e 500m em barcos distintos. Segue as provas e 

suas metragens. 

 
Canoe iniciante - Masculino (500m) 

Canoe iniciante - Feminino (500m) 

1x - Masculino (1000m) 

1x - Masculino Peso Leve (1000m) 

1x - Feminino (1000m) 

2x - Masculino (1000m) 

2x - Feminino (1000m) 

2- - Masculino (1000m) 

4x - Masculino (1000m) 

4x - Misto (1000m) 

8+ - Masculino (1000m) 

 
3. Competidores 

 
3.1 Somente os alunos (graduação e pós-graduação matriculados no ano vigente) da Universidade de 

São Paulo (USP) têm o direito de participar dessa competição. 

 
3.2 Todo competidor deve ter habilidade suficiente para levar o seu barco até a linha de largada, alinhá- 

lo a contento, seguindo as instruções do Juiz Alinhador e, uma vez dada a largada, levar a sua 

embarcação ao centro da raia delimitada para si até a linha de chegada. 

 
3.3 Todo competidor deve saber nadar e no caso de deficiência nesta habilidade, deve vestir colete 

salva-vidas. 

 
3.4 Todo competidor é responsável por apresentar o seu material esportivo (barco e remos) em 

condições adequadas para a competição no horário certo. A organização não se responsabiliza por falta 

ou defeito do material esportivo ou o empréstimo. 

 
3.5 Todo competidor deve utilizar o uniforme de seu clube. No caso de embarcação múltipla (2x/-,4x/- e 

8+) é obrigatório que todos os atletas utilizem uniformes iguais (camisetas e bermudas, ou 

macaquinhos). 

 
3.6 Todo competidor deve levar para o Campeonato um documento de identidade oficial com foto e sua 

carteirinha USP. Deve apresentar a carteirinha USP com antecedência de 20 minutos da prova 



3.7 Todo competidor, seu técnico, o chefe de equipe e D.M. devem conhecer o regulamento da prova da 

qual irão participar. 

 
3.8 O Chefe de Equipe ou D.M é responsável pelo comportamento adequado de sua delegação durante o 

transcorrer do campeonato e nas dependências utilizadas para o evento. Atitudes antidesportivas, 

racistas e de indisciplina poderão ser punidas com advertência, desclassificação ou exclusão do atleta ou 

dirigente do evento em questão ou do campeonato como um todo, sendo facultada ainda a análise 

posterior da ocorrência pelo STJD. 

 
3.9 Os Clubes e os próprios atletas são responsáveis por garantir que se apresentem as condições físicas 

e técnicas adequadas para participar dessa regata. 

 

 
4. Inscrições e taxa 

 

4.1 As Inscrições para a competição será feita no site do CEPEUSP e deverá ser encaminhada para o 

prof. Marcos Ito no email tacauspderemo@gmail.com. 

No e-mail deve conter as seguintes informações: 

a) Nome completo do competidor, data de nascimento, nome da faculdade e numero USP; 

b) As categorias e distâncias (já estabelecidas no capitulo 2 desse regulamento) nas quais o aluno se 

propõe a competir; 

c) Além das tripulações identificadas nominalmente, as faculdades participantes podem inscrever 

substitutos em todas as provas, como se segue: 

1x - 1 pessoa; 

Canoe – 1 pessoa 

2-/x- 2 pessoas; 

4x/- misto - 4 pessoas. 

8+ - 8 pessoas 

 
Os substitutos podem ser colocados em qualquer dos barcos inscritos na prova em questão. 

 
4.2 As inscrições serão feitas no site www.cepe.usp.br e a taxa de inscrição é única para quantas 

provas correr e será conforme a tabela abaixo: 

1º ao 20º Dia de 

Inscrição 

21º ao 28º Dia de 

Inscrição 

29º Dia ao Término 

da Inscrição 

R$ 43,00 R$ 51,00 R$ 62,00 

 
4.3 Inscrições fora do prazo não serão aceitas. 

 

 
5. Aceitação de inscrições e programa 

 
Os formulários de inscrição devem ser respondidos dentro do prazo limite de, até 1 semana antes da 

primeira prova da regata, o programa definitivo estará disponível na raia da regata, informando os 

nomes e entidades dos competidores e os resultados de sorteio das raias. 

 
6. Alterações nas inscrições e desistências 

 
6.1 O clube, associação ou o responsável pela equipe terá até 48 horas de antecedência do início da 

primeira prova do campeonato para cancelar numericamente uma embarcação. O não cumprimento 
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deste item, acarretará na perda de 05 (cinco) pontos por embarcação não cancelada. Ou seja, a Entidade 

deverá comparecer para a largada, com a mesma quantidade de embarcações inscritas. 

 
6.2 Qualquer competidor listado na inscrição final de sua entidade pode substituir qualquer outro no 

evento (respeitando a categoria de inscrição do atleta). Notificação das alterações nas inscrições devem 

ser feitas ao juiz principal na Reunião Técnica do evento.Até uma hora antes do inicio da regata 

 
6.3 A retirada de uma inscrição é considerada final e não é permitida uma reinscrição da mesma 

tripulação. 

 
6.4 Se o competidor não larga, e não tem uma justificativa aprovada pelo Comitê de Competição, ele 

será desqualificado da prova em questão e de todas as subseqüentes nas quais estiver inscrito. Um 

competidor que compareça atrasado à largada deverá ser considerado como tendo desistido 

voluntariamente e deverá ser desqualificado sob esta regra. 

 
6.5 Taxas de inscrição não são reembolsáveis. 

 
7. Reunião Técnica dia 26 de outubro de 2018 as 18h 

 
Será obrigatória para os chefes de equipes ou D.M. para discutir: 

a) Lista de partidas das provas e horários; 

b) Substituições; 

c) Soluções de possiveis problemas; 

d) Esclarecimento das regras; 

e) Informações finais sobre o evento; 

 
8. Alterações na seqüência dos eventos 

 
A seqüência das provas bem como o intervalo entre elas, informados no convite, constituem o Programa 

Provisório que é restrito aos organizadores. Segue a ordem das provas: 

 
PROVA 1 - 1x Masculino 

PROVA 2 - 1x Feminino 

PROVA 3 - Canoe Iniciante Masculino 

PROVA 4 - 1x Masculino Peso Leve 

PROVA 5 - 2x Feminino 

PROVA 6 - 2- Masculino 

PROVA 7 - Canoe Iniciante Feminino 

PROVA 8 - 4x Masculino 

PROVA 9 - 4x Misto 

PROVA 10 - 8+ Masculino 

 
Em caso de houver eliminatórias, estas são realizadas primeiro e depois haverá uma hora de intervalo 

antes da final. Provas que haverá dobras de atletas será dado um intervalo de 30 minutos entre as 

provas. 

 
Na reunião de chefes de equipe é informado o Programa Definitivo, de acordo com as inscrições 

recebidas. Alterações no Programa Definitivo devem ser anunciadas pelo sistema de som e afixadas 



previamente para o conhecimento de todas as entidades.O sorteio de raias e o programa devem ser feito 

com uma semana antes da regata. 

 
OBS1: A prova 4x misto deverá ser composta de 50% de atletas masculinos e femininos 

OBS2: Na prova do 8+ Masculino em caso da guarnição não completar o barco com atletas masculinos 

este poderá ter atletas femininos na sua composição. 

 
9. Números pessoais e dos barcos 

 
8.1 Todos os barcos devem portar uma placa vertical, feita de material não transparente, marcada com 

algarismos pretos em fundo amarelo ou branco, indicando a raia correspondente. 

Não será permitida a nenhuma embarcação a entrada na água para competir sem a placa com o 

numeral. 

 
9.2 As placas devem ser colocadas na linha de centro longitudinal do convés de popa. 

 
9.3 As placas devem ter 18X20 cm. 

 
9.4 Os números pessoais, caso sejam fornecidos pelo Comitê Organizador, devem ser colocados nas 

costas do competidor (no caso de haver fornecimento de 2 numerais, este também deverá ser colocado 

no peito do competidor). 

 
10. Instruções para os competidores 

10.1 Cada D.M. ou Chefe de Equipe deve receber instruções impressas ou escritas, pelo menos 5 horas 

antes do início da regata, contendo as seguintes informações: 

a) Informação detalhada das raias e suas marcações; 

b) Hora de largada; 

c) Linha de largada; 

d) Linha de chegada; 

e) Numerais dos competidores (se houver); 

f) Tipo de controle dos barcos; 

 
11. Protestos 

 
11.1 Um protesto contra o direito de uma tripulação de participar de uma prova deve ser dirigido ao Juiz 

Principal até uma hora antes da largada da prova. Um protesto feito após - dentro de 30 dias da data da 

prova em questão- só é permitido se a entidade que fez o protesto poder provar que os fatos nos quais 

estejam baseados o protesto só chegaram ao seu conhecimento após uma hora antes do início da prova. 

 
11.2 Um protesto feito durante uma competição deve ser dirigido ao Comitê da Competição e entregue 

ao Árbitro Principal até 20 minutos após o chefe de equipe ou D.M. ter sido informado da decisão contra 

o competidor ou equipe e tenha assinado dando como recibo. 

 
11.3 Todo protesto deve ser feito por escrito e estar acompanhado de uma taxa de 50 reais. A taxa será 

devolvida se o protesto for acatado. 

 
12. Pontuação 



12.1 As provas oficiais valerão pontos, que somados, indicarão o vencedor por equipe. A tabela de 

pontos está desta forma definida: 

1º lugar 08 pontos 

2º lugar 06 pontos 

3º lugar 04 pontos 

4º lugar 03 pontos 

5º lugar 02 pontos 

6º lugar 01 ponto 

 
12.2 Para que a prova seja válida para a pontuação final, é preciso haver uma embarcação inscritas, mas 

o barco inscrito deve subir a raia no horário da prova. 

OBS: Destaca-se o item 6, o qual prevê punição às embarcações não canceladas até o prazo. 

 
12.3 Se a mesma entidade pontuar em determinada prova valerá a de maior pontuação. O segundo valor 

não valerá pontos, mas tirara pontos daquela colocação. No entanto, se sua colocação na prova for entre 

os três primeiros, este receberá sua medalha. 

 
12.4 Para guarnições compostas (a tripulação formada é de duas ou mais faculdades) os pontos serão 

repartidos pelo númerode atletas formadores da tripulação. Ex.: 4x formado por IQ, IB, EEFE, EEFE 

vencem a prova e os pontos serão de 2 para IQ, 2 para IB e 4 para EEFE. 
 

 

13. REGULAMENTO DAS PROVAS 

 
13.1. Desqualificações 

 
13.1.1 Qualquer competidor que tente ganhar uma prova por qualquer outro meio que não sejam meios 

honrosos, ou que quebre o regulamento das provas, ou desobedeça a natureza honrada do regulamento 

das provas deve ser desqualificado pela duração da prova em questão. 

 
13.1.2 Caso um competidor complete uma prova em um barco que não esteja conforme as classificações 

da CBR sob a inspeção, ele(a) será desqualificado da prova em questão. 

 
13.1.3 É proibido receber, durante uma prova, ajuda externa, ou ser acompanhado por outros barcos ao 

longo da raia - mesmo em faixas externas - ou atirando objetos na raia. Todos estes atos devem levar à 

desqualificação do(s) respectivo(s) competidor(es) ou dos infratores. 

 
13.1.4 Todo competidor que dirigir-se a outro competidor, árbitro, técnico ou espectador de forma 

desrespeitosa, ofensiva ou agressiva imediatamente antes, durante ou logo após o término de sua prova, 

é passível de desqualificação. 

 
13.1.5 Todas as desqualificações feitas pelo Comitê da Competição têm de ser confirmadas por escrito 

imediatamente com as razões. O chefe de equipe ou D.M. deve assinar o recebimento de uma cópia com 

a hora exata, que é a hora da partida para o prazo de protesto. 

 
13.2 Meios de propulsão 

 
13.2.1 Osbarcos são propelidos apenas por meio de remos. 



 

13.2.2 Se um remo é quebrado durante a prova, o competidor não pode receber outro de um apoiador. 

 
13.3 Baterias e finais 

 
13.3.1 - A divisão dos competidores em baterias deve ser determinada pelo sorteio de grupos. Seis 

barcos podem participar na final se um número maior que este estiver inscrito na prova toda, como se 

segue: 

a) 2 a 7inscrições, direto para a final; 

b) 8 a 12 inscrições, duas baterias, três de cada para a final. 

c) 13 a 18 inscrições, o número necessário de baterias é de três semifinais. Dois de cada para a Final. 

 
13.3.2 - A divisão em baterias deve ser feita de forma que pelo menos dois competidores de cada bateria 

precedente prossigam para a final (ou semi- final). 

 
13.3.3 - Ao fazer o sorteio, a diferença entre o número de competidores nas baterias de uma prova não 

deve exceder a um. Se o número de competidores nas baterias varia, as baterias anteriores serão as de 

maior número. 

 
13.3.4 - Qualquer tripulação que não tenha tomado parte numa bateria conforme tenha sido instruída, 

não terá permissão de competir na final. 

 
13.3.5 - A composição de uma tripulação que tenha sido classificada para uma semifinal ou final não 

pode ser mudada. 

 
13.4 Largada 

13.4.1 Os grupos devem ser sorteados para determinar as posições dos barcos na largada. O número um 

deve ser colocado à esquerda, em seguida o número dois e assim por diante. O Nível Técnico também 

pode ser utilizado como fator determinante. 

 
13.4.2 Os competidores devem estar na área de largada a tempo de permitir uma preparação satisfatória 

para a largada. A largada deve ser dada pontualmente sem referência a qualquer ausente. O árbitro de 

largada não precisa esperar pelo alinhamento de uma embarcação que não demonstra habilidade 

suficiente para tanto. 

 
13.4.3 A posição dos barcos na largada deve ser tal que as proas alinhem- se com a linha de largada. 

 
13.4.4 Os barcos devem estar parados e alinhados. 

 
13.4.5 Após o alinhamento, o Árbitro de Largada deve chamar a atenção dos competidores para a 

largada com as palavras "ATENÇÃO, PRONTOS” e, quando julgar apropriado, ele deve dar o sinal de 

largada com um "TIRO", ou sinal acústico. O tiro, ou sinal, pode ser substituído pela palavra "VÁI" ou um 

silvo, dependendo da situação. 

 
13.4.6 Se o árbitro de largada não estiver satisfeito com o alinhamento, ele pode chamar "PARE", e 

acenar para o Alinhador para proceder o reposicionamento. 



13.4.7 - Se o competidor larga remando na frente depois da palavra "ATENÇÃO " e antes do tiro, ele 

queimou a largada. 

 
13.4.8- O Árbitro de Largada deve imediatamente sinalizar com dois silvos seguidos e advertir o 

competidor faltoso. Se duas queimas de largada são feitas pelo mesmo competidor, o árbitro de Largada 

deve excluí-lo da prova. Uma advertência e desclassificação subsequente pelo árbitro de Largada aplica- 

se somente ao barco/competidor que provocou a queima de largada. 

 
13.5. Interrupções 

13.5.1 O árbitro Auxiliar tem o direito de interromper uma prova largada corretamente se impedimentos 

ou imprevistos surgirem. Tal interrupção pode ser sinalizada pelos árbitros de percurso com uma 

bandeira vermelha e um sinal sonoro. Os competidores devem parar imediatamente de remar e 

aguardar outras instruções. 

 
13.5.2 - Se uma prova é declarada nula e inválida, não é permitida qualquer mudança na tripulação para 

a próxima largada. 

 
13.6. Ultrapassagem 

13.6.1 - Quando uma embarcação está ultrapassando outra durante uma prova, é obrigação da 

embarcação que ultrapassa manter distância do barco ultrapassado durante todo o tempo. 

 
13.6.2 - Por outro lado, não é permitido à embarcação que está sendo ultrapassada alterar seu curso 

para dificultar a embarcação que ultrapassa 

 
13.7 Abalroamento ou dano 

Qualquer competidor que seja responsável por uma colisão ou que danifique a embarcação ou remo de 

outro pode ser desclassificado e ser chamado a ressarcir os danos provocados. 

 
13.8. Chegada 

13.8.1 O barco termina a prova quando sua proa cruza a linha de chegada com todos os membros da 

tripulação dentro 

 
13.8.2 - Se dois ou mais barcos chegam juntos a linha de chegada ao mesmo tempo, eles recebem a 

mesma classificação no final. Em caso de uma bateria que determine o avanço para o próximo nível da 

competição, é aplicado a seguinte regra: 

-O sorteio determinará o resultado. 

 
13.9 - Peso do (a)Timoneiro (a) 

O peso mínimo permitido para um timoneiro (vestindo uniforme de competição) é 55 kg para homens 

(máster, seniores, sub 23 e juniores) e 50 kg para mulheres (máster, seniores, sub 23 e juniores) e 

guarnições mistas. 

Para completar o peso mínimo exigido o timoneiro pode carregar um peso morto de no máximo 10 kg, o 

qual deve ser colocado dentro do barco, o mais próximo possível do timoneiro. Nenhum artigo de 

equipamento de competição deve ser considerado como parte do peso morto. Esse peso morto deve ser 

apresentado aos Árbitros da Comissão de Controle antes e imediatamente após a prova (nas rampas de 

embarque e desembarque). Estas diretrizes também se aplicam aos timoneiros em provas de peso leve. 



Timoneiros podem participar de guarnições masculinas e femininas. Porem, deve respeitar o peso como 

se fosse daquele gênero. Ex.: Timoneira feminina com peso de 50kg deverá carregar um peso morto de 

5kg para uma guarnição masculina. 

 
13.9.1 – Pesagem do (a) Timoneiro (a) 

O (A)Timoneiro (a) devem ser pesados usando apenas o uniforme de competição, em balanças aferidas, 

uma hora antes da primeira prova da competição para não ocorrer atrasos na competição. 

A pesagem do(a) timoneiro(a) será feita pela Comissão de Controle, em local previamente anunciado, 

em balanças aferidas. No ato da pesagem, será feita uma papeleta subscrita pelo responsável pela 

pesagem contendo o nome do(a) timoneiro(a), o peso registrado, a prova de que irá participar, entidade 

a que pertence e, se for o caso, o peso morto e o equipamento pessoal que irá levar. A Comissão de 

Controle deve solicitar na ocasião da primeira pesagem e/ou subsequente um documento oficial de 

identificação com foto do atleta. 


