Convite para o 59º Campeonato Brasileiro de
Planadores – Etapa Sudeste - Rio Claro - SP
Prezados Volovelistas,

O Aeroclube de Rio Claro tem o prazer de convidá-los para participar do 59º
Campeonato Brasileiro de Planadores – Etapa Sudeste, a realizar-se:
entre nos dias 13 a 16 de abril de 2017
e 21 a 23 de abril de 2017.
Para a realização do evento, o Aeroclube de Rio Claro está se empenhando para
oferecer a tradicional organização e uma infra-estrutura completa, possibilitando maior
comodidade para pilotos e equipes.
Colocaremos à disposição dos participantes hangaragem gratuita para os planadores,
com prioridade para os de madeira.

Programação:
11 de Abril

Encerramento das pré-inscrições com desconto.

12 de Abril

Data limite para confirmação de presença (Exceto Self Lauchers).

12 de Abril

Encerramento das inscrições, treinamento e briefing inicial às 20 h.

13 de Abril

Primeiro dia de provas.

23 de Abril

Último dia de provas, jantar de encerramento e premiação.

Preços:
Classes Racing e Aberta:
Pré-Inscrição: R$ 150,00

Prazo: até 07 de abril de 2017.

Confirmação da Inscrição: R$ 200,00

Prazo: até 11 de abril de 2017 às 18:00 h.

Total: R$ 350,00

Para os pilotos que não efetuarem a pré-inscrição no prazo, o valor será de R$ 400,00.

Classe Club (antiga Olímpica):
Pré-Inscrição: R$ 100,00

Prazo: até 07 de Abril de 2017.

Confirmação da Inscrição: R$150,00

Prazo: até 11 de Abril de 2017 às 18:00 h.

Total: R$ 250,00

Para os pilotos que não efetuarem a pré-inscrição no prazo, o valor será de R$ 300,00.

Não inclusos na taxa de inscrição:
o

Lançamento:

Não será cobrada taxa para self-lauchers.
o Resgate / avião: R$ 3,00 por km voado ( R$ 6,00 X distância de uma perna
do resgate).

Conta para depósito da pré-inscrição:
C/C: 18251-8
AG: 0050
Banco Itau
Aeroclube de Rio Claro

Solicitamos o preenchimento e o envio da Ficha de Inscrição anexa e do comprovante
de pagamento por e-mail a fim de que seja efetivada a pré-inscrição.
secretaria@aeroclubederioclaro.com.br
Fone: (19) 3524-2646

Acomodações e Alimentação:
O Aeroclube oferecerá alojamento gratuito aos participantes e equipes que efetuarem
reservas com antecedência. Também será disponibilizada área para acampamento com
energia elétrica e água, além de banheiros.

Temos uma lanchonete nas dependências do Aeroclube para atendê-los.

Hotéis:

- Hotel Itaipu: (19)3522-4450 - reservas@hotelitaipu.com.br
Apto executivo recém reformado, tv de LCD, jogos de cama e banho novos
Single: R$ 129,00
Duplo: R$ 153,00
Triplo: R$ 198,00
Quadruplo: R$ 243,00
Apto standard não passou por reforma, tv de caixa
Single: R$ 108,00
Duplo: R$ 131,00
Triplo: R$ 176,00

- Central Park:
Valores dos Apartamentos com desconto : Pilotos e auxiliares
Single R$148,00
Double R$ 178,00
Triplo R$ 238,00
Quadruplo R$ 278,00

Importante
Para Reservar : Telefone 19 – 3522-4224: Basta informar que a reserva é para o
campeonato de Voo a Vela, que aplicaremos os preços passados. Os procedimentos
nós passaremos para cada reserva.
ou E-mail : reservas@centralparkhotel.com.br : Basta informar que a reserva é para o
campeonato de Voo a Vela, que aplicaremos os preços passados
Fone: (55)
3742-7723

- Aeroclube de Rio Claro

A tensão da rede elétrica no Aeroclube de Rio Claro é 110v.

Com intuito de garantir a quantidade de rebocadores necessária para o rápido
lançamento dos competidores, solicitamos que sejam observados as datas para
confirmação, exceto self lauchers por não necessitarem da estrutura de reboque.

Contamos com a presença dos amigos volovelistas!

