CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE AEROMODELISMO – COBRA
BOLETIM Nº 004/2007
Referencia: CADASTRAMENTOS
Assunto: Nova Sistemática - Continuação

A Diretoria da Confederação Brasileira de Aeromodelismo-COBRA, dando
cumprimento a parte do que ficou estabelecido na AGE de 20/10/2007, informa aos Senhores
Aeromodelistas em geral e aos Senhores Presidentes de Entidades e Clubes afiliados, a necessidade do
atendimento, a partir de 01/11/2007, do que abaixo estabelece:
1) –– Com a implementação de nova sistemática na organização dos Campeonatos Brasileiros e com a
criação da Copa Brasil de Aeromodelismo, nas diversas modalidades, intercaladas (Copa Brasil)
com os campeonatos brasileiros, com o mesmo status deles, a fim de que possam os aeromodelistas
dispor todos os anos, dos benefícios disponibilizados pelo Ministério dos Esportes;
2) – Ficam criadas as competições denominadas Seletivas Regionais: (Norte, Sul, Nordeste, Sudeste
e Centro Oeste), correspondentes às regiões geográficas Brasileiras;
3) – Doravante as competições classificatórias, serão levadas a efeito nos Clubes e dessas competições
serão escolhidos os aeromodelistas que participarão das Seletivas Regionais;
4) – Com a implementação do novo sistema de cadastramento, mencionado no Boletim Oficial de nº
003/2007, por ocasião do cadastramento dos Clubes, no quadro que trata de *****COMPETIÇÕES
PROGRAMADAS*****, será disponibilizado aos Clubes, espaço para habilitação de até 9 (nove)
competições, que serão automaticamente incluídas no Calendário Oficial da COBRA.
5) – Das 9 (nove) competições acima as 3 (três) que somarem o maior número de pontos em favor dos
competidores, servirão de base para a classificação dos aeromodelistas para as Seletivas Regionais;
6) – Das Seletivas Regionais, sairão os competidores finais que irão às finalistas dos Campeonatos
Brasileiros ou finalistas das Copa Brasil, nas respectivas modalidades e de conformidade com a
intercalação de ditos campeonatos.
7) - O número de participantes e ou finalistas, bem como outros procedimentos, estarão no aguardo de
possíveis sugestões já solicitadas em Boletim Oficial anteriormente publicado.
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