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CONFETIERJ.i.Ô~O. J?.d!'.!_ª-.I.J}§JJ0~.JE j)~:)._9J_Q.l1tO_q_ 
Serviços 'recn;.cos - abril do 1966 

RCGULAMENTO DA 12 DIS.2UT.\ TIO "TROFÉU BHASIL D:C 

REMO" Qlf.C S:GRÁ r.:~_·_-T.:.·.::J,:,. EM POHTO ALJJGIIB 

Art•fº - O GHÊMIO NÁUTICO UNIÃO , com sode em Porto Alegro e fi 
1 liado a Fede~aç~o ~e Remo ])o Rio Grande do Sul, patrocinn n p~i 
moira regata do TROJ!,ÉU BHASIL TIE lu.:JM:O; 

Art. 22- A primeira disputo. so11 á em Porto AlegrG, dia 10/ 4/ 6ó 1 

comemorando a passngem do 602 anivorsário da fundação do clube PQ 
trocina.dor; 

v Art . 3º-As provao do TR· PÉU 13ilAillL sorão três: 4 c.om timoneiro, 
single skiff a 4 som timoneiro; 

Art.42-Será abGrta G todos os clubes filiados às FGdoraçÕes 
Lstaduai s; 

Art. 52-Como 11 concorrcmte s extrns 11 poderão participar clubG s os
tr:angeiros; 

Art. 6S!-As urovas do 11 THOF:GU BHASI L 11 serão rGali zo.a D,3 na Órdom 
~ , 

e com os inter~alos do programa do regata olímpica, sondo~~ue pa
ra os demais pareos de 2 sem, 2 com, double e oito, podorao sor § 
bertas inscriç~os locais, regionais 9 nacionais ou intornacionais , . 
a criterio do clube promotor da r0ga ta; 

Art. 72- Nas i)rovas do THOJ!1ÉU BRASIL, serão acei to.s inscrições 
do uma. guarnição por clube om cadc. pÓ.rGo. Havendo rnai9r número ge 
inscritos do que de barcos ou raias existentes, havera elirninato
rias para os clube~ locais n fim do indicar o representante~ Ca
so pGrsista maior numero do inscritos do <j.Ue dG barcos existentes 
hovcrá eliminatórias 24 horas antes do inicio da regata, estando 
dispensados os clubes que transportarem seus próprios barcos. 
Persistindo ainda maior número de concorrentes do que do raias, 
haverá eliminatórias para todos os inscritos no tipo do barco. o - , , 
no dia 3.I}terior. O clube anfitriGo estara sempre dispqnsado dQs 
oliminatorias, sendo portanto finalista om todos os pareos em que , , , 
estiver insc1"i te. Tioixara do hnv . .:;r climinatoria quando o numero 
do inscritos fÔr maior do que o do barcos ou raias, se os clubes 
inscritos acordarem em indicar quais os quo serão afastados , o 
êstes acoitarem· a indicação. So satisfoi tas ns cessoÕs dn, tn·-.,;oo 'l.fX3 

olures ~t:mtes,polos lo~ais, e ainda existi.rem barcos e rc~ias 
disponi veis, estas podorao sor proenchidau ~Jor clubos locais, de_?. 
do que inscritos; 

Art.82- O transporte dgs dologaçÕos o ~os barcos 2ssim como a 
estada na cidc,de :·io de sera intogro.lrnento n conto, do c r.:tda clube 
participante; 



' ~ ~ Art. 92- Os clubes filiados a Federaçao do est~do sede cederao 
dentro de sua s posst bilidf'.dos n08 clubes visitantes, os b2rcos 
que forem solicitados con c.ntoc · · ~ ·:·;_a . Facilitarão tambÓm a esta 
da das equipes visitantes em seus sio~~mentos dentro d~ suas,pos= 
ai.bilidados e na ordem de solicitc.çao . O alojamento sera gratuito 
e a alimentação sern contr~to.da diretamente pelas equipes foras~ 
ras com os Srs. Concossionarios; 

, 
J..rt.102- O GRillfIO w::uTICO U:i:íilO oferecerá o lº Troféu Classico 

assim como medalhas aos remad ores classificados nos dois primei
ros postos; 

Art.11 -O troféu sera cntruguc transitoric.monte ao clube venc.ê_ 
dor de pelo menos umn das três provo.s e q_Úe obtiver maior número 
de pontos , · dc acÔrdo com o 11 CÓdi00 elos cc.mpconG.tos brnsileiros de , , 
remo" da C.B.D. Em caso de empate no 4umcro de po:;ttos desempato.ra 
cm favoi; do que participou cm :-_'.j Jr numero ,dos tre~ barcos ou com 
maior numero de remo.dores ufl; tivos. O trofeu co.ber;i dofi.riitivamcr ... 
te o.o clube que vencer maior núr.1ero de vêz os no.e: ci:n.co lªs disputas, 
e caso haja E:mpate caber2 ao que somou mo.ior número de pontos 11.CB 
anos em que venceu; 

L.rt.12!2- Os clubes disput:·mtos esc olherão o clube anfi triõ'.o d< 
voz seguiute, que será em d2ta do comum acÔrdo do ano cm que nno 
houver.disputa do Campeono.to BraGilciro de Remo; 

4rt.13º -1.. cidade quo sediar o TROFÉU BRi.·.srL pod0rÚ vol to..r a 
fnzo-19 exceto nn vez imedi nt a ; 

. , , 
Art .14º- O clube vencedor dn r0gnt~ pod0ro. ostentar o titulo 

do CJ.NiPEl'.O DO TROFÉU BRJ.SIL :D:C iEMO, e o J:'OlTI2-dor vencedor dn pro
va skiff o do CLlvIPEÃO II>JvIVIDü:,1 DO TRO:l!'ÉU BIL\.SIL DE llliMO; 

4· .. rt .15º-1• rcgo..tn será org::i.niz~:odcl pcün Foderaçãc lo Bst.'.:',do anfi 
trião e sGrá·dirigido. pelo "CÓdigo dos campoonc:.to~ rasileiros dG' 
remo" da C .B.D. lls inscri ções, entrotnnto, serão onviado.s à Fedo
raçno que· sediar o "TROFÉU BRi.SIL n::::; HEMO", 15 dié::s antes da d2.ta 
do evento . 

Regulcunento aprovado polo Congrooso do Cnmp0 -~1.o.to Brasileiro de 
Remo, realizado om 26 de no~ombro do 1965. 

Rodnç5o fin2l do Conselho do ~ssossoros de Remo da C.B.D. 
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