CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE AEROMODELISMO–COBRA

Boletim Nº 002/2015
A Diretoria da Confederação Brasileira de Aeromodelismo-Cobra no uso das atribuições
que lhe são conferidas pelo Estatuto, resolve:
1 – Considerando que os campeonatos internacionais de aeromodelismo são da
administração da FAI e dos Comitês Organizadores do país sede;
2 – Considerando que nossa adequação aos preceitos oriundos das instituições
mencionadas no item anterior, é conseqüência indispensável para nossa participação nas atividades daquelas
administrações;
3 – Considerando que o Comitê Organizador do Campeonato Mundial de 2016 de F2,
estipulou a data de 30/11/2015 para o envio da lista preliminar com a lista de competidores.
4 – O Presidente da Confederação Brasileira de Aeromodelismo-Cobra no uso das
atribuições que lhes são conferidas pelo estatuto da entidade, convoca os aeromodelistas e equipes abaixo
relacionados, para representarem o Brasil no Campeonato Mundial de F2 de 2016 a ser realizado na Austrália, a
saber:
1 - Delegação Brasileira de F2-B
Rafael Carneiro de Souza – BRA 7640
Luis Fernando Pinheiro Gesse – BRA 14164
Benedito Rodrigues Filho – BRA 899
2 - Delegação Brasileira de F2-C (Equipes)
Wellington Mary BRA 1900 / Walmir Brait Rodrigues BRA 2389
Marcial Alecio Garcia Suarez BRA 8967 / Vitor Mario Garuti BRA 139

Os aeromodelistas acima convocados, confirmarão suas participações até o dia
20/11/2015 mediante depósito no valor de 320,00 Euros para os competidores de F2B e 270 Euros para cada
membro das equipes de F2C a serem depositados na conta da Cobra no Banco Itaú (Agencia 8465 e conta
corrente 16.937-6) destinados ao pagamento da taxa de inscrição estipulada pelo Comitê Organizador do
campeonato mundial de F2 de 2016 na Austrália. Os valores deverão ser depositados em moeda nacional e na
cotação da moeda internacional do dia.
A Confederação informa para os devidos fins, que fez contato através de e-mail com
todos os competidores ranqueados, e que a convocação está sendo feita de acordo com a colocação de cada
um ou de cada equipe e também levando-se em consideração as desistências informadas ou respostas negadas
durante os contatos.
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