DIRETRIZES PARA NOVOS REGISTROS E TRANSFERÊNCIAS
DE REMADORES NO DISTRITO FEDERAL
Os novos remadores devem ser registrados (federados) na Federação de Remo
de Brasília para participação no Campeonato Brasiliense de Remo Olímpico e
Paralímpico. Esse registro deve acontecer com o prazo mínimo de 30 dias antes da regata
em que pretendem competir. O prazo é o mesmo para transferência de atletas entre Clubes
do Distrito Federal (DF). A transferência de atletas vindo de outros estados deve ser
obrigatoriamente ser feita via Confederação Brasileira de Remo (CBR) segundo normas
da entidade (informações em https://www.remobrasil.com/downloads/transferencia-deatletas).
Os procedimentos de registro e transferências de atletas no DF estão listados
abaixo:
•

Somente

serão

aceitas

documentação

enviada

por

e-mail

(inscricoes@remodf.com.br)
•

Somente serão considerados aptos a participar da regata os atletas em que a
documentação completa for recebida por e-mail até a meia-noite 30 dias
antes da competição pretendida. Depois deste prazo, toda documentação
recebida permitirá a participação somente na regata seguinte.

•

Documentação incompleta não será aceita. Neste caso, os clubes deverão enviar
o que falta e, em caso de recebimento por parte da FRB, eles estarão aptos a
competir próxima regata.

Abaixo está a lista de documentos necessários:
1. Novos registros (federação):
- ficha de federação de atleta (ficha de registro),
- foto em formato 3x4 recente digitalizada,
- cópia de documento de identidade com foto e

- comprovante de pagamento da taxa de federação (R$ 20,00 reais por atleta a ser
transferido para a conta bancária da FRB).
Para atletas menores de 18 anos também é necessário a cópia da identidade do
responsável.

2. Transferência entre clubes do DF:
- Ficha de transferência preenchida e assinada.

3. Transferência de atletas vindo de outros estados:
- Comprovante de transferência via Confederação Brasileira de Remo.
Informações em: https://www.remobrasil.com/downloads/transferencia-de-atletas

Todas
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fichas
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