
 
RESOLUÇÃO DA DIRETORIA DE REMO: 02/2017 

 

Embora a política de apoio financeiro a atletas de SUP e Canoagem do YCB para 2017 esteja 

ainda em fase de aprovação, diante da proximidade da realização da Volta à Ilha de Santo 

Amaro a ser realizada em Santos/SP no dia 04/03/17 e da solicitação enviada pelo Capitão da 

Flotilha de VA’A do Yacht Clube da Bahia para apoio à participação de uma equipe composta 

por 09 atletas do clube na referida competição, a Diretoria de Remo resolve: 

- Conceder apoio financeiro a uma equipe composta por 09 (nove) atletas associados ao Yacht 

Clube da Bahia para participarão na Volta à Ilha de Santo Amaro, em Santos/SP, na forma de 

reembolso, conforme segue: 

 Inscrição dos atletas na competição; 

 Aluguel de canoa e barco de apoio para a competição 

Notas: 

1. O Clube poderá disponibilizar bote de apoio com condutor para treinos preparatórios 

da equipe, em Salvador. 

2. A concessão do apoio financeiro em referência está vinculada à composição da equipe 

por 09 (nove) atletas, sendo todos, obrigatoriamente, sócios do YCB.      

Obs: 

1. As despesas serão reembolsadas mediante apresentação de prestação de contas 

acompanhada dos devidos documentos comprobatórios das despesas. Tal prestação 

de contas deverá ser entregue à secretaria do clube até o dia 13/03/17. 

2. O atleta contemplado com o apoio financeiro em referência, deverá, 

obrigatoriamente: 

 Vestir a camisa da Equipe de SUP e Canoagem do YCB durante a entrega de prêmios. 

 Ter, nos dois bordos da canoa, adesivos com a logo do clube durante a competição. 

Os adesivos poderão ser retirados na Gerencia Geral de Esporte e Lazer. 

 Citar o apoio do clube em entrevistas. 

 Ter, na sua inscrição, a sigla do YCB. 

 Ostentar as bandeiras do Clube e da Bahia no pódio. 

 Portar-se dignamente durante a competição e demais programações 

correspondentes, com base nos princípios do espírito esportivo, respeito aos 

adversários, ao YCB e aos organizadores e entidades ligadas ao esporte.   

Salvador, 08 de fevereiro de 2017. 

 


