CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE AEROMODELISMO–COBRA

Boletim Nº 005/2009
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 2010 de VCC,
alterou alguns prazos para o próximo Campeonato Mundial em relação a outros passados;
Fica alterada a redação da Letra “d” do Boletim Oficial nº 002/2009 de 24 de abril de
2009 que determinava:
“d – O aeromodelista que for qualificado para integrar a delegação Brasileira e com isto
concorde, deverá obrigatoriamente confirmar sua participação na delegação durante o mês de dezembro,
independente de convocação, e somente poderá declinar de sua participação, até 60 (sessenta) dias da data
prevista para a realização do evento objeto da convocação.”
Passa a vigorar com a seguinte redação:
d – 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 VCC de 2010 a ser realizado na Hungria,
a saber:
1 – Delegação Brasileira de F2-A
Luiz Eduardo Mei, Flavio Garuti e Mario Danna
2 - Delegação Brasileira de F2-B
Francisco Américo Fontenelle, Benedito Rodrigues e Rogério Alves
3 - Delegação Brasileira de F2-C (Equipes)
William Wingeter e Joseph Devenishi
Wilton Palmer e Luciano Machado
Bruno Hoelz e Henry Wingeter
4 - Delegação Brasileira de F2-D
Leonardo de Vincenzi, Luis Carlos Martinez e Adriano Martins Furtado
Os aeromodelistas acima convocados, confirmarão suas participações até o dia
31/12/2009 e ratificarão suas opções até o dia 15/02/2010 mediante depósito no valor de 250,00 Euros a serem
depositados na conta da Cobra no Banco do Brasil (Agencia 2914-9 e conta corrente 402564-4) destinados ao
pagamento da taxa de inscrição estipulada pelo Comitê Organizador do campeonato mundial de 2010 na
Hungria.
Valores destinados ao pagamento de estadias e seguro, serão informados aos que se
interessarem em fazerem essas reservas por intermédio da Cobra para que fique mais em conta para todos.
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