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OBJETIVO PRINCIPAL:

20:00h

LOCAL:

Yatch Clube da Bahia- Barra

O crescimento do SUP no estado da Bahia e trazer
os atletas e clubes para serem responsáveis pelas
decisões a serem executadas no ano de 2017.

PARTICIPANTES:

Total de 28 ATLETAS LEGALMENTE FILIADOS NO CIRCUITO DE 2017.
PAUTA






Definir formato de distribuição da premiação da categoria profissional;
Definir premiação da categoria 14 pés;
Estabelecer número de etapas do circuito 2017.
Formação da comissão de atletas.

Assunto

Ocorrências e SUGESTÕES DA COMISSÃO DE
ATLETAS

Abertura

José Augusto, Iris Azi e Pedro Valadares falaram sobre a
história da ABASUP, a quantidade de eventos já
realizados entre outros aspectos para formação de uma
associação.
Falaram das prioridades da ABASUP para 2017.
Janjorge apresentou duas opções para premiação, onde
os presentes estariam votando e decidindo o modelo para
ser adotado em 2017.
Os filiados presentes sugeriram outras propostas para
premiação
A proposta aceita pela maioria dos filiados presentes foi:
 Evento de 1 ou 2 estrela premia até o 3º(Terceiro
colocado)
 Evento de 3 estrelas premia até o 5º(Quinto
colocado)
 Evento de 4 estrelas premia até o 6º(Sexto
colocado)
 Evento de 5 estrelas premia até o 8º(Oitavo
colocado)
OBS. O valor da premiação será de igual valor para
masculino e feminino. Caso não exista atleta para
completar as colocações os valor do prêmio será
destinado ao caixa da ABSUP.

Definir formato de
distribuição da
premiação da
categoria
profissional;

Definir premiação
da categoria 14 pés;

Foi aberto votação e a maioria dos filiados presentes
aprovaram a premiação para categoria 14, utilizando o
valor arrecadado nas inscrições proporcional ao número
de inscritos do masculino e do feminino.
Formato: 1º-40%,2º-30%,3º-20%,4º10% evento com 4

finalistas
1º-50%,2º-30%,3º-20%. Evento com 3 finalistas.
Estabelecer número
de etapas do
circuito 2017.
Formação da
comissão de atletas.

Encerramento

Foi apresentado um calendário proposto para 2017
Foi aberto a votação para limitar o número de etapas em
5 ou 7.
Ocorreu empate na votação, então ficou definido que o
número máximo de etapas no ano será de 6(seis)etapas
Ficou descidido que teriamos um representante para cada
categoria como representante dos atletas para o circuito
de 2017.
Foram escolhidos os seguintes atletas legalmente filiados
no circuito de 2017.
Fun race = Wilson
Race amador = Vanessa
Race 14 = André Barros
Race 12,6 = Maíra
Os filiados agradeceram a reunião e assinaram a lista de
presença.

