CIRCULAR Nº 01/2019, DE 07 DE JANEIRO DE 2019
REPRESENTANTES DO BRASIL NO CAMPEONATO MUNDIAL DE HOBIE
CAT 16.
Prezados Associados
Seguindo o cronograma para formação da equipe brasileira que participará do
Campeonato Mundial, em novembro de 2019, segue abaixo lista das confirmações
conforme ficou estabelecido na Assembleia Geral de Categorias:
1) José Roberto de Jesus e Marina S Jesus (SP) 2) Claudio Cardoso e Anderson
Brandão (PE) 3) Felipe Frey e Geisa Frey (SP) 4) Robert Gil Bezerra e Gilberto
F Silva (CE) 5) Daniel Nottinghan e Adailton F. Rodrigues Junior (CE) 6) Igor
G Guimarães e Ronaldo Barroca (PB).
Destarte, o Presidente da Associação Brasileira da Classe Hobie Cat, no uso de suas
atribuições, convoca as duplas João F Kraemer/ Lawson Beltrame e Bruno R
Oliveirar/ Luan Pergorato a exercerem seus direitos, segundo as condições seguintes:

PRAZOS E CONDIÇÕES PARA FAZER PARTE DA LISTA DE
INDICADOS:
a) O Timoneiro, justificando por escrito, poderá substituir o proeiro(a) préclassificado(a) por outro, indicando o nome do novo proeiro até 14/01/2019, que deverá
fazer parte do quadro de filiados da ABCHC. A indicação deverá ser feita através de email diretamente ao Presidente da Classe, a saber: mrdubeux@baseadv.com.br e/ou
contato@abchc.com.br;
b) O timoneiro deverá efetuar o deposito garantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) de que
trata a deliberação da AC, de forma identificada, na conta da ABCHC, até o dia
14/01/2019, a saber: ASSOCIACAO BRASILEIRA DA CLASSE HOBIE CAT ABCHC | CNPJ: 011.634.075/0001-40, BRADESCO: AGÊNCIA: 01793 | CONTA
CORRENTE: 0026313-3;
c) Até o dia 15/01/2019 a ABCHC fará circular informativo através do qual confirmará
os nomes das duplas que representarão o Brasil nas semifinais do Mundial, com base
nas regras descritas nas letras a até d, supra;
d) Persistindo vagas estarão automaticamente convocadas para exercer seu direito a
integrar a lista oficial de semifinalistas, desde que cumpridos os mesmos regramentos

descritos nas letras “a” e “b”, supra, até a data de 17/01/2019, as duplas que obtiveram a
nova classificação em diante, nessa ordem de preferência.;
e) O depósito garantia somente será devolvido se a dupla de velejadores comprovar a
aquisição da passagem aérea visando a sua participação no Mundial de HC 16 (USA) e
seu nome constar na lista de inscritos oficial do mundial. Deverá apresentar
requerimento à ABCHC nesse sentido.
Atenciosamente
Sem mais, subscrevemo-nos.
Aracaju/SE, 09 de janeiro de 2019
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