
 
RESOLUÇÃO DA DIRETORIA DE REMO: 04/2017 

Considerando que a política de apoio financeiro a atletas de SUP e Canoagem do YCB para 

2017 já está publicada e em vigor; considerando a proximidade da realização da 2ª Etapa do 

Circuito Baiano de SUP e da 1ª Etapa do Circuito Baiano de VA’A, a se realizar em 25/03/17, na 

praia de Inema e considerando que a assiduidade dos atletas do YCB no Ranking do clube 

ainda não pôde ser medida, uma vez que a primeira etapa será realizada em 09/04/17, a 

Diretoria de Remo, assim como fora praticado em relação à 1ª Etapa do Circuito Baiano de 

SUP, realizado em 11 de fevereiro de 2017, em Ilhéus, resolve: 

- Conceder apoio a todos os atletas associados ao clube nas modalidades SUP e VA’A, que 

desejem participar da 2ª Etapa do Circuito Baiano de SUP e da 1ª Etapa do Circuito Baiano de 

VA’A, a se realizar em 25/03/17, na praia de Inema, conforme segue: 

 Reembolso do valor integral da taxa de inscrição dos atletas na competição; 

 Transporte dos equipamentos (ida e volta) do YCB à praia de Inema. 

Obs: 

1. As taxas de inscrição serão reembolsadas mediante apresentação do comprovante de 

pagamento, que deverá ser entregue à secretaria do clube até o dia 28/03/17. 

2. O transporte dos equipamentos, bem como a sua forma, será definido e divulgado 

pelo clube até o dia 22/03/17. Para tanto, os atletas deverão manifestar interesse em 

contar com este serviço, enviando mensagem até o dia 20/03/17 para 

secretaria.esportes@icb.com.br.    

3. 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. 

 Ter fixado na prancha, em local visível, adesivo com a logo do clube durante a 

competição.   

Obs: 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 a bandeira do Clube 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, 13 de março de 2017. 
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