CAMPEONATO BRASILEIRO INTECLUBES DA JUVENTUDE DE VELA - 2018
SALVADOR / BA
INFORMAÇÕES IMPORTANTES – Não faz parte do Aviso de Regata
BASE NAVAL:
Estará aberta para recebimento dos barcos a partir do dia 27 de abril de 2018. Os Clubes deverão
avisar ao Yacht Clube da Bahia sobre a data de chegada do caminhão, para que não haja problemas
na entrada e desembarque dos barcos.
Para treinamento estará aberta a partir do dia 28/04/2018, quando haverá dois barcos da
organização para acompanhar o treino na água.
Na Base Naval existe um restaurante que poderá ser usado pelos participantes.
Na Base Naval existe também banheiros e chuveiros.
A Secretaria do evento e salas de protestos irão funcionar na Base Naval.
As equipes deverão informar à organização, através do e-mail: secretaria.esportes@icb.com.br,
com antecedência mínima de 48 horas, a relação com os nomes completos e RGs das pessoas que
acessarão a Praia de Inema (atletas, técnicos, team leaders, acompanhantes, etc), para que a
organização informe à portaria da Base Naval de Aratu. Informar também as placas e modelos dos
automóveis, quando for o caso.
As delegações deverão informar à organização, através do e-mail: secretaria.esportes@icb.com.br,
com antecedência mínima de 72 horas, a suas programações de logística: previsão de chegada dos
caminhões, placa, comprimento do veículo, nome, celular e RG do condutor.
Importante ressaltar que qualquer operação de carga e descarga só se dará na presença de um
responsável pela respectiva carga, previamente constituído.
As delegações deverão informar ainda a relação de equipamentos/materiais (packing list) que serão
desembarcados de cada caminhão.
Todas as delegações deverão trazer a bandeira do seu estado para hasteamento no local do evento.

TRANSPORTE PARA A BASE NAVAL:
O Yacht Clube da Bahia irá oferecer transporte para os atletas, técnicos e team leaders, sem custo,
diariamente, entre os dias 28/04 e 03/05/18, em ônibus exclusivos.
Pela manhã (ida): 08:00 h
Pela tarde (retorno): 17:00 h
Os ônibus sairão do hotel oficial do evento (a ser ainda divulgado pelo CBC) e retornarão para o
mesmo local.
Este transporte leva cerca de 45 minutos.
Somente para velejadores envolvidos em protestos e que tenham que ficar até mais tarde, ao final
do dia haverá uma Van. Todos os outros participantes devem usar o transporte por ônibus.
HOSPEDAGEM:
O Comitê Brasileiro de Clubes – CBC, divulgará, nos próximos dias, o hotel oficial do evento, onde
os atletas de clubes filiados ou vinculados à esta entidade ficarão hospedados, bem como a
Comissão Técnica. Recomenda-se que as demais delegações se hospedem no mesmo hotel ou
próximo a este.
RAIAS DE REGATA:
Abaixo seguem as raias de regata com tamanho e localização aproximados, a Comissão de Regata
poderá fazer pequenas alterações levando em consideração questões técnicas das regatas e a
segurança da navegação.
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