
 

CNPJ: 28.187.957/0001-08 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO CAMPEONATO BAIANO DE VA’A 
 

Nome:                                                                                                                                Apelido: 

RG:                                                                CPF:                                                    Nacionalidade: 

Sexo:                                                              Tipo Sanguíneo:   

Endereço: 

Data de nascimento:                                 Idade:                      Identidade: 

Telefone:                                                     E-mail: 

Plano de saúde: 

 
Divisões e Categorias (por faixa etária): Assinale com um (X) e preencha os complementos: 

 

V1, V1R e V2R 
 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

V3, V4, V6 e V12 

 

 CATEGORIAS EQUIPE CAPITÃO CLUBE V3 V4 V6 V12 

 

Masculino 

Open        

Master 40        

Master 50        

Master 60        

Maser 70        

 

Feminino 

Open        

Master 40        

Master 50        

Master 60        

Master 70        

 CATEGORIAS CLUBE V1 V1R V2R 

Masculino 

Open     

Master 40     

Master 50     

Master 60     

Master 70     

Kids     

Feminino 

Open     

Master 40     

Master 50     

Master 60     

Master 70     

Kids     



 

CNPJ: 28.187.957/0001-08 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE E AUTORIZAÇÃO DO USO DE IMAGEM 
 

DECLARO para os devidos fins estar em consonância com a legislação desportiva em vigor reconhecendo a 

Justiça Desportiva como competente para dirimir e julgar, originariamente, os conflitos que porventura 

houver, renunciando ao direito de recorrer ao Poder Judiciário antes de esgotados os recursos previstos na 

Legislação Desportiva, conforme disposto no parágrafo 1º, do art. 217, da Constituição Federal. 

 

DECLARO que reconheço a Federação Baiana de Va’a – FEVAABA, enquanto representante máximo do 

esporte Va’a no Estado da Bahia, detentora de autoridade e autonomia regulamentadora e, tenho 

conhecimento de que estou subordinado diretamente à Federação, por intermédio de uma entidade de 

prática desportiva federada ou como atleta avulso, estando sujeito às mesmas leis, atos e estatutos que 

regem esta última. Por derradeiro, autorizo a utilização gratuita de minha imagem, para promoções e 

divulgações do evento na mídia, filmes e fotos, via site ou demais meios de comunicação da FEVAABA. 

 

DECLARO estar consciente quanto as minhas condições físicas e limitações, assim como, do grau de 

dificuldade dos eventos, prova e competições, estando em perfeito estado de saúde física e mental, desde 

logo isentando a FEVAABA da realização de qualquer exame médico prévio, estando apto fisicamente a 

competir nas modalidades do Va’a e categorias, por faixa etária, as quais escolhi. 

 

DECLARO, ainda, que conheço o Estatuto, as diretrizes que regem e norteiam a FEVAABA, seu Regimento, 

Regulamento de Provas, regras, avisos de prova e demais normas que regem o esporte. Finalmente, 

declarando que concordo em me submeter a inspeções e aos exames de dopagem sempre que 

requisitados na forma da legislação esportiva vigente. 

 

Assinatura: ______________________________________________________ Data: __________________ 

 

RG:_____________________________________ CPF:___________________________________________ 


