
Reunião COSP realizada em São Paulo (CCSP) às 
18:00 de 28/11/2015. 

Participantes 

� Ricardo Didier – Coordenador COSP 
� Marcelo Chao – CF YCSA (Por representante) 
� Bruno Bartijotto – CF CCSP 
� Ronilan Rodrigues – CF EVI 
� Volnys Bernal 

Calendário da COSP 

Propostas: 

• Incluir uma regata de equipes para o primeiro semestre em Ilhabela. 
• Transformar o Campeonato Estadual por Equipes em um evento de dois dias. 
• No menor prazo possível, preferencialmente até abril, deverá ser confirmada a 

realização das regatas previstas para São Sebastião em Outubro.  

• O Sr. Ricardo Didier irá circular duas novas proposta de calendário para revisão de 
todos os CF´s. 

Intercambio/Reciprocidade entre o YCSA e a EVI. 

O Sr. Ricardo Didier irá oficialmente propor  a formalização de um 
Intercambio/Reciprocidade que possa aproveitar a todos os velejadores associados a  
COSP, especialmente nas questões relacionadas a estadias de barco e alojamento para 
velejadores e técnicos.  

Caixa da COSP. 

O Sr. Ricardo Didier informou que o caixa da COSP é superavitário em R$ 8.000,00. 

Regulamento da COSP 

Após a edição do regulamento da ABCO, deverá ser realizada uma inclusão e a 
consolidação das regras da COSP e que irá incluir: 

o A aplicação da regra 42 da ISAF em todas as regatas de ranking e que deverá ser 
aplicada pela entidade organizadora do evento (verificação de itens de segurança). 

Regatas de Equipe no Brasileiro 

A definição das equipes será feita considerando o ranking do Campeonato Brasileiro até o 
momento da série qualificatória. 

O técnico das equipes será definido em razão do número de velejadores de cada equipe 
(será o que tiver maior proporção). Na hipótese de que uma entidade tenha mais de um 
técnico a decisão caberá ao coordenador da COSP que poderá consultar os demais CF´s. 

A partir da definição da equipe a posição do velejador no ranking não terá nenhuma 
influencia na decisão do técnico de compor a equipe que velejará a cada regata. Existe o 



risco de que um velejador não corra regata e este risco é assumido pelos membros da 
COSP. 

Anuidade 

Foi reiterado que a anuidade da COSP deverá ser paga da seguinte forma: 

• Para pagamento até o dia 31 de março de 2015: R$ 150 (cento e cinquenta reais); 
 

• Para pagamento no dia 01 de Abril de 2015 ou após esta data: R$ 180 (cento e 
oitenta reais); 

Cada CF ficará encarregado de receber e repassar ao Tesoureiro da COSP o valor 
correspondente a sua flotilha. 

São Paulo, 28 de novembro de 2015. 

Ricardo Didier - Coordenador COSP 

 


