Porto Alegre Match Cup 2018
Match Race Super League – Etapa 1 - Porto Alegre
Campeonato Brasileiro de Match Race 2018
Campeonato Sul Americano de Match Race – Etapa 1 – Porto Alegre
22 a 25 de março de 2018
PEDIDO DE CONVITE
Por favor, note que a inscrição para ser validada deverá o formulário ser completado e enviado para o endereço listado
abaixo. A Organização irá confirmar (desde que receba seu pedido de inscrição até o dia 4 de março de 2018) sua inscrição
até no máximo, dia 8 de março. Se não for recebido este pedido completo, seu time não sera elegível para se inscrever no
evento.
Timoneiro
Nome

Endereço completo

País
Cidade
World Sailing ID
Fone/Celular
E-Mail
Nome Time

Ranking WS-MR atual

Horário de treino preferido: 0900-1300: _______________________

1330-1730:

___________________

Tripulantes
Nr.

Nome

World Sailing ID

Posição

1
2
3
4
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Seus contatos de imprensa
Forneça a lista completa dos contatos que você gostaria que mandássemos informação durante o evento.
Media
Nome do contato
Fone/Fax/E-Mail
1
2
3

Seu curriculo
Nós precisamos uma lista de sua biografia esportiva e uma foto de rosto para preparer o programa do evento e um kit para à
imprensa. Por favor, envie as informações mais recentes juntamente com este formulário. Também uma foto de rosto em
alta resolução deve ser enviada juntamente com seu formulário!
Declaração Oficial
Eu, ______________________________ concordo em fazer meu melhor esforço para competir no Porto Alegre Match Cup,
de 22 a 25 de março de 2018. Este formulário completo representa minha intenção para competir no evento e uma vez
aceito, o Veleiros do Sul poderá divulgar minha participação no evento com objetivo de promover a Copa. Eu reconheço que
devo apresentar conduta compatível e professional com o código de conduta da World Sailing, dos eventos com patrocínio e
do Veleiros do Sul.
Eu entendo que se minha inscrição for aceita e eu posteriormente desistir ou deixar o evento antes do final sem uma
aprovação por escrita da organização, poderão ser aplicados zero pontos ao meu Ranking para este evento, junto a WorlD
Sailing. (Regulamento 27.2 da World Sailing)
Concordo e aceito:
Assinatura do Timoneiro:__________________________________

Data:_____________

Todo formulário preenchido deve retornar ao Veleiros do Sul para o endereço abaixo antes de 4 de março de 2018. All
completed application forms should be returned to Veleiros do Sul at the address below no later than 04th of March 2018,
Nós iremos confirmar o aceite e você deverá reconfirmar até o dia 8 de março de 2018.
Veleiros do Sul Associação Náutica Desportiva
Av. Guaiba, 2941 – Vila Assunção – Porto Alegre, RS – BRASIL Cep 91900-420
http://vds.com.br/E-mail: esportiva@vds.com.br A/C Odecio Carlos Adam
******************************************************************************************************
***
Se você tiver qualquer dúvida sobre este formulário ou sobre o Porto Alegre Match Cup, por favor contate Odecio Carlos
Adam
******************************************************************************
Eu _________________________________ não posso competir neste ano no Porto Alegre Match Cup; mas eu gostaria de
receber o convite para o evento do próximo ano.
Assinatura: _______________________ Data:_____________________
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