
Reunião COSP realizada em São Paulo (YCSA) às 14:30 de 22/08/2015. 

 

Participantes 

• Ricardo Didier – Coordenador COSP 

• Marcelo Chao – CF YCSA 

• Bruno Bartijoto – CF CCSP 

• Ronilan Rodrigues – CF EVI 

• Ana Avoletta – CF YCP 

Pontuação em regatas do ranking para velejadores representando o Brasil em competições 

oficiais. 

• O velejador deve integrar uma equipe oficial do Brasil em algum dos principais 

campeonatos internacionais, com vagas conquistadas em eventos da ABCO; 

• Campeonatos elegíveis: MUNDIAL, EUROPEU, NORTE-AMERICANO e SUL-AMERICANO; 

• Para efeito de pontuação no ranking utilizaremos a média das colocações nas regatas 

de ranking realizadas ate a data do Campeonato em questão; 

Festa de final de ano da COSP e prêmios para o campeonato paulista e ranking. 

• A festa será realiza pelo CCSP no dia 28 de novembro de 2015 após a realização do 

Campeonato Paulista por Equipes. 

 

• Ficou definido que a COSP será responsável pelos prêmios do Campeonato paulista e 

Ranking 2015, e o CCSP pelos prêmios do campeonato Paulista por Equipes. 

Campeonato Paulista de Equipes 2015 e Clinica para regatas em equipe. 

• A COSP tentará viabilizar uma clinica de treinamentos para regatas em equipe no final 

de semana que antecede o Campeonato Paulista nos dias 21 e 22 de novembro de 

2015. 

 

• Para a Clinica e Campeonato Paulista as equipes serão definidas conforme a posição 

final no Ranking 2015, excluindo-se os velejadores que não participarão do Brasileiro 

2016 (estes poderão formar uma equipe e participar dos eventos). 

Formação das equipes para o Campeonato  Brasileiro 2016. 

• As equipes serão definidas respeitando-se a classificação dos velejadores até a data. 

Uniforme equipe de SP no Brasileiro 2016 

• Definido o logo da equipe de São Paulo , apresentarei na próxima reunião algumas 

sugestões de cores para definirmos o uniforme. 

 

São Paulo, 22 de agosto de 2015. 

Ricardo Didier - Coordenador COSP 


