BOLETIM OFICIAL
II JOGOS DE VERÃO DAS CAIXAS DOS ADVOGADOS DO BRASIL 2018
Modalidade: S U R F
Categoria: Masculino
A Comissão Organizadora dos II Jogos de Verão, leva ao conhecimento dos participantes as
normas e orientações com as quais será realizada a competição, a saber:
1 – A competição será realizada na Praia de Sol e Mar, em Jacaraípe –ES, com as seguintes
orientações:
2 – Todos atletas inscritos deverão se apresentar no dia 11/01/2018 – Quinta Feira, às 07h30, ao
Coordenador da modalidade, para identificação e orientações específicas sobre a competição.
2.1 – Será disponibilizado uma Van para transporte dos participantes ao local da competição, com
o veículo saindo às 07h30 do Clube Álvares Cabral.
3 – Após identificados e verificado boas condições da maré, a competição terá início, com a
composição das baterias sendo sorteada na hora.
3.1 – Todos os esforços devem ser juntados no sentido de se realizar a competição nesta data.
Não apresentando a maré condições de realização da competição, a juízo exclusivo da Comissão
de Árbitros, poderá a mesma ser adiada para o dia seguinte, no mesmo horário e local, ocasião
que a mesma deverá ser realizada com qualquer tempo, ou cancelada de forma definitiva, tendo
em vista o encerramento dos Jogos no dia 13 – sábado.
4 – Indicados os competidores, terá início a contagem de tempo para a 1ª bateria e assim
sucessivamente.
5 - Não será exigido estampa de logo de CAA nos shorts, pranchas ou qualquer outra peça de
vestuário.
6 – A competição será no sistema tradicional de eliminatória simples, e dependendo do número de
participantes, poderá o árbitro geral, fazer as necessárias repescagens com os perdedores para
compor as baterias, facilitando e tornando mais homogênea a sequencia da competição.
7 - Antes do início da competição o atleta deverá se identificar ao mesário com sua carteira de
advogado expedida pela OAB.
8 – A premiação será realizada no palco instalado ao lado das quadras de vôlei de praia do Clube
Álvares Cabral.
9 - Os casos porventura omissos serão resolvidos na hora e no local pelo árbitro/coordenador.
Vitória-ES, 10 de janeiro de 2018.
Comissão Organizadora

