NOTA OFICIAL 009/2015
O Presidente da Confederação Brasileira de Vela, no uso das atribuições que lhes são
conferidas pelo Estatuto em vigor, homologa a decisão do Conselho Técnico de Vela – CTV:
CONSIDERANDO, a realização dos Jogos Olímpicos de Verão Rio 2016 a ser realizado na
cidade do Rio de Janeiro, RJ - Brasil no período de 05 a 21 de Agosto de 2016.
CONVOCA os atletas abaixo citados para comporem a Equipe Brasil de Vela (EBV) conforme
recomendação do Conselho Técnico de Vela - CTV, encaminhada pelo Técnico Chefe da Equipe em
reunião datada de 08/08/2015, obedecendo os critérios mencionados através da Nota Oficial
CBVela - 009/2014 de 18 de Agosto de 2014 e pela Nota Oficial 004/2015 de 25 de Março de 2015
com a seguinte composição para representarem o Brasil na Classe Laser e Classe Radial.
Classe Laser Standard – Masculino - 01 atleta
Timoneiro:

Robert Scheidt

Classe Laser Radial – Feminino - 01 atleta
Timoneira:

Fernanda Demétrio Decnop Coelho

A presente decisão foi baseada na análise do índice técnico e de desempenho dos atletas
brasileiros na respectiva classe, considerando objetivamente os resultados obtidos por cada atleta
nas principais competições do calendário nacional e internacional, realizadas nos anos de 2013,
2014 e 2015.
Fica convocado o atleta Bruno Fontes Ferreira da Silva como atleta reserva na Classe Laser
Standard Masculino.
Essa decisão poderá ser revista somente na hipótese de fato superveniente que altere
significativamente as condições técnicas atuais ou por conduta técnica ou disciplinar inadequada,
considerada grave, ou ainda em caso de lesão que impossibilite a preparação e disputa nos Jogos
Olímpicos por parte dos atletas selecionados.
Casos omissos serão resolvidos à critério da Diretoria da CBVela, com suporte técnico do
Conselho Técnico de Vela – CTV.
Rio de Janeiro/RJ, 11 de Agosto de 2015.
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