São Paulo, 19 de Outubro de 2016. “Boletim 3”.

Segue novas informações da Copa Brasil de Aeromodelismo VCC 2016 de 12 à 14 de
Novembro no CASA “Clube de Aeromodelismo de Santana”.
Das Inscrições: Estão abertas as Inscrições. O competidor devera preencher a ficha de inscrição
abaixo e encaminhar para o e.mail danielbattistini@yahoo.com.br ou para o Whatsapp (11)
97430 5424, juntamente com o comprovante de depósito da inscrição até a data de
06/11/2016.
Os valores de inscrição serão os mesmos praticados na Copa Brasil 2014, R$ 80,00 (Oitenta
Reais) para as modalidades F2A e F2B.
Para F2C e F2D R$ 60,00 (Sessenta Reais) piloto e R$ 60,00 (Sessenta Reais) Mecânico.
Para as categorias promocionais de F2B R$ 40,00 (Quarenta Reais).
Obs.: Não haverá devolução ou qualquer tipo de crédito ao competidor que não comparecer.
Banco do Brasil (001) – Ag.: 2218-7 – CC.: 9845-0 – Vera Maria Battistini – CPF. 434.561.468-68
Bradesco (237) – Ag.: 2908-4 – 10.025-0 – Thais Bueno Battistini.
Sobre BRA: Todos os competidores deverão estar com seus respectivos BRA’s válidos e os
competidores estrangeiros com seus NAC’s com validade de 2016.
Os competidores que não possuem BRA válido. Foi negociado com a COBRA e seu Presidente o
Sr. Rogério Larizolla uma condição especial para se tirar ou atualizar o BRA. Será concedido um
bom desconto e penso que somente com uma Confederação forte teremos nosso esporte cada
vez melhor. Quem quiser competir mesmo assim sem o BRA deverá apresentar na aferição do
modelo no dia da prova um termo de responsabilidade simples assumindo os riscos dos seus
vôos. (Obs. Posso fornecer modelo aos interessados).
Está incluso a todos os competidores o Jantar de Confraternização no dia 12/11 as 20:00hrs .
Os competidores que apresentarem o BRA válido receberão a camiseta: “COBRA/CASA/COPA
BRASIL 2016”.
As camisetas também podem ser adquiridas de maneira extra pelo Valor de R$ 35,00 (Trinta e
cinco Reais) de acordo com disponibilidade ou reserva pelo Whatsapp (11)97430 5424.
Alojamento: O Clube de Aeromodelismo de Santana CASA disponibilizará alojamento com
beliche e Banheiro aos competidores de fora de São Paulo. A rede de hotéis no entorno do
Clube é ampla e cada participante também poderá buscar a opção que melhor lhe atender.
O Clube CASA está orgulhoso em novamente poder realizar um grande Campeonato de
Aeromodelismo VCC em âmbito nacional... Contamos com a presença de todos...
Clube CASA – Daniel Battistini – 11 9 7430 5424 – danielbattistini@yahoo.com.br

Ficha de Inscrição
Modalidade: F2A ( ) F2B ( ) F2C Piloto ( ) F2C Mecânico ( ) F2D ( )
F2B PROMOCIONAL: INICIANTE ( ) INTERMEDIÁRIA ( ) MINI FAI ( )
MODELO 1: _______________________________________
MODELO 2:_______________________________________
Nome:___________________________________________ - BRA: ________
Endereço: ________________________________________
Cidade:_______________________ - Estado: ___________
CEP: _________________________
Telefone: _____________________
Celular: ______________________
Solicitação de Alojamento: SIM ( ) NÃO ( )
Camiseta ( ) BRA Válido
( ) Pagamento Extra R$ 35,00
Tamanho P ( )
M( )
G( )
GG ( )

