ASSOCIAÇÃO DA COMISSÃO BRASILEIRA DE VAA - CBVAA
Circular CBVA'A 011/2019
Rio de Janeiro, 28 de junho de 2019
Assunto: VA’A PRO BRASIL – ETAPA 1 - BRASILEIRO DE OC6

Prezado(a)s Federações, Clubes e Remadores
A Associação da Comissão Brasileira de Va’a – CBVAA, publica a presente circular no
intuito de ressaltar alguns pontos importantes do regulamento e de exigências colocadas
por órgãos competentes, como dependência para autorização da licença de realização do
evento.

Complemento do regulamento:
- Por motivo de segurança, os lemes das equipes estreantes precisam ser experientes;
- Evitem a utilização de nomes de clubes em equipes Interclubes. Dessa forma facilita o
organizador e a CBVAA no controle de resultados.

Cadastro CBVAA
- Atletas, obrigatoriamente, precisam estar com cadastro renovado na CBVAA para o ano
de 2019. A determinação se o atleta está ou não confederado conta a partir do e-mail
enviado para cadastro@cbvaa.com.br. Ressaltamos que estamos em transição com
relação aos cadastros, mas que todos os atletas serão checados, mesmo que após as
respectivas etapas. As equipes que tiverem atletas não filiados serão desclassificadas,
mesmo após a divulgação dos resultados.
O número de registro CBVAA não é obrigatório para a realização da inscrição.

Exigências de Autoridades:
- Conforme exigência da Delegacia dos Portos em São Sebastião, através do ofício
nº229/DelSSebastião-MB, item h – A participação de menores de dezoito (18) anos em
competições que envolvam embarcações motorizadas ou não motorizadas, está
condicionada à apresentação à organização do evento, de autorização formal, com firma
reconhecida, dos pais, tutores ou responsáveis legais.
Dessa forma, qualquer atleta, menor de 18 anos, que não apresentar o referido documento
com firma reconhecida, estará impedido de competir.
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Troca de remadores entre etapas:
- Os remadores que participaram por uma equipe na etapa 1 não poderá trocar de equipe
na etapa 2, independente se está dentro dos dois atletas permitidos pelo regulamento.

Reforçamos que a realização das baterias estará condicionada as condições
meteoceanográficas no dia da competição, podendo ocorrer alteração dos percursos ou
até mesmo o cancelamento da prova.

Por fim, ressaltamos a atenção que os clubes devem ter com seus atletas para as
competições, verificando se os mesmos possuem condições físicas para participação em
Etapas oficiais.

Dúvidas deverão ser enviadas para vaaparatodos@gmail.com

Atenciosamente,

Comissão Brasileira de Va’a

