CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE AEROMODELISMO–COBRA

Boletim Nº 003/2010
A Diretoria da Confederação Brasileira de Aeromodelismo-Cobra no uso das atribuições
que lhe são conferidas pelo Estatuto, informa:
a) – A Confederação Brasileira de Aeromodlelismo-Cobra, dentro de um esforço comum
a todos os membros da Diretoria, tem a pretensão de ressarcir aos integrantes da Delegação Brasileira que irá
representar o Brasil em 2010 na Hungria e na França, seja no todo ou em parte, as despesas decorrentes dessa
representação;
b) – No momento fica garantido aos membros da Delegação Brasileira, convocados, as
despesas de hospedagem, taxa de inscrição nos campeonatos mundiais, uniformes e o seguro-viagem
obrigatório em tais circunstancias e exigido pelos comitês organizadores;
c) – O uso do uniforme determinado pela Confederação Brasileira de AeromodelismoCobra, é de uso obrigatório sempre que determinado pelo team-manager da Delegação e cabe aos atletas
procurarem sempre ciência dessa obrigatoriedade com o responsável pela Delegação;
d) – Na composição do uniforme, deverão os atletas por sua conta e ônus, adquirir um
par de tênis branco;
e) – As demais peças acima do uniforme juntamente com outros itens que serão
entregues aos atletas, irão compor 2 (dois) uniformes, sendo um destinado às competições e outro destinado a
eventos comemorativos e outras solenidades que possam ocorrer durante o evento;
f) – Os atletas convocados para compor a Delegação Brasileira, que irá representar o
Brasil nos campeonatos mundiais de aeromodleismo nas modalidades de Planadores na França e Vôo Circular
Controlado (VCC) deverá comparecer para atendimento dos anseios do nosso esporte e embarque no
aeroporto de Guarulhos no dia 19 de julho de 2010, impreterivelmente até as 14 horas;
g) – As passagens, poderão ser adquiridas por intermédio da agente de viagens a
seguir, devendo na ocasião informar a agente que é membro integrante da Delegação Brasileira de
Aeromodelismo
Sra. Laísa
Telefone (11) 4433.3840
h) – Os aeromodelistas que pretendam dirigir na Europa, deverá requerer junto ao
Detran a CNH (Internacional) e todos os membros da Delegação Brasileira deverão enviar o quanto antes para
a Cobra cópia de seu passaporte para fins de emissão das carteiras da FAI;
i) – Os aeromodelistas convocados, deverão informar a Cobra o seguinte:
Peso e altura;
Tamanho de seu manequim (P – M – G – GG )
j) – O Team Maneger da Delegação Brasileira de Aeromodelismo (VCC) que
representará será o aeromodelista Ferenc Imre Lajos Zamolyi e terá como assistente a aeromodelista Neide
Pereira Malafaya Devenish quem cabe toda a coordenação da Delegação Brasileira, principalmente as questões
pertinentes a disciplina dos membros da Delegação, cabendo ao aeromodelista Robson Dutra da Veiga a função
de Team Manager da Delegação Brasileira de F3J que representará o Brasil no Campeonato Mundial de
Aeromodelismo na França a quem é atribuída as mesmas prerrogativas acima.
k) – Fica estabelecido que os integrantes da Delegação Brasileira, cedem integralmente à
Confederação Brasileira de Aeromodelismo-Cobra, todos os direitos de uso de suas imagens na imprensa
falada, escrita e televisiva e os que não concordarem com este dispositivo, deverão se manifestar por email e
carta registrada até o dia 10/02/2010.
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