
 
 

07,08, 09, 10 e 11 de novembro de 2012 
Rio de Janeiro – RJ 

 

Match Race Brasil 2012 

 
FICHA DE SOLICITAÇÃO DE CONVITE 

Pela presente solicito convite para participar do Match Race Brasil 2012. 
Nome do Clube:      Telefone:  
Email: 
Endereço:      Cidade:    País:  
Timoneiro: 
ID ISAF Sailor: 
Tripulante 1: 
Tripulante 2: 
Tripulante 3: 
Tripulante 4: 
Tripulante 5: 
Tripulante 6: 
Tripulante 7: 
Tripulante Feminino: 
 

O valor das inscrições é de R$ 3.500,00.  
Após a aceitação do convite  a equipe receberá instruções para efetuar o pagamento de 
R$1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), reembolsáveis no caso de não elegibilidade da 
equipe. 
O saldo de R$2.000,00 deverá ser pago no ato da validação da inscrição no ICRJ.  
 
 

DECLARAÇÃO 
 

Pela assinatura desta ficha de inscrição, declaro aceitar como definitivas as penalidades impostas e outras 
ações feitas de acordo com as Regras de Regata a Vela, o Aviso de Regata e as Instruções de Regata, bem 
como as regras para utilização dos barcos cedidos pela autoridade organizadora. 
A respeito de tal determinação, nós não recorreremos a qualquer instância ou outro tribunal não previsto pelas 
regras que regem o evento. 
Eu confirmo que os membros da tripulação, bem como o barco aqui inscrito, satisfazem todos os requisitos 
estipulados no Aviso de Regata. 
Declaro que competirei sob minha responsabilidade e risco, tendo conhecimento de que a competição pode se 
tornar perigosa. Por isso,as autoridades organizadoras, pessoas e outros envolvidos na organização do 
campeonato não serão responsabilizados por qualquer dano, perda ou acidente pessoal que venha a ocorrer 
com minha tripulação ou barco, tanto em terra como na água, como conseqüência de minha participação neste 
evento. 
A seguinte declaração que eu assino abrange os fatos que ocorram antes, depois, entre ou na competição e as 
outras atividades conexas, incluindo a atenção e translado em caso de uma emergência médica. 

 
 
DATA ____/______/___ 
 
 
 

Assinatura do Comodoro ou diretor 


