
Reunião COSP realizada em São Paulo (YCSA) às 
15:00 de 07/02/2015. 

Participantes 

 Ricardo Didier – Coordenador COSP 
 Marcelo Chao – CF YCSA 
 Rogério de Marchi – CF CCSP 
 Pedro Paulo – CF VEV  
 Ronilan Rodrigues – CF EVI 

Anuidade 

A anuidade da COSP foi definida da seguinte forma: 

 Para pagamento até o dia 30 de março de 2015: R$ 100 (cem reais); 
 

 Para pagamento no dia 01 de Abril de 2015 ou após esta data: R$ 120 (cento e 
vinte reais); 

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

Tesoureiro 

 Deverá ser definido um novo tesoureiro para a COSP na próxima reunião. 
 

 Até que essa nova indicação seja feita, o Secretário da COSP irá verificar a 
possibilidade de que o atual Tesoureiro permaneça exercendo a função. 

Caixa 

 O caixa da COSP está, neste momento, positivo em razão das seguintes 
ocorrências:  

a) Suporte da FEVESP no uniforme do Campeonato Brasileiro de 2015;  

b) Venda do Barco doado pela velejadora Helena Melcher. 

 O valor em caixa é de R$ 5.521,75. 
 

o Os valores deverão ser gastos em medalhas, troféu do ranking e/ou 
eventos da COSP.  

 

 Ficou ressalvado o desejo da velejadora Helena Melcher de que o valor 
correspondente a venda da embarcação doada fosse utilizado em um evento da 
COSP (a ser definido). 

Ranking 

 O Estado de São Paulo terá 21 vagas para o Campeonato Brasileiro de 2016. 
 



Regras para a definição dos elegíveis ao Campeonato 
Brasileiro 

 Serão elegíveis os primeiros colocados no ranking da COSP, independente de sua 
categoria (juv.,inf.,mir.,princ.).  
 

o Considerando que o ranking da COSP é unificado e que são considerados 
os resultados nas regatas  para a distribuição das vagas,  é possível que 
um principiante fique melhor posicionado que um velejador veterano. 
 

o Neste caso, o principiante terá o direito de escolher entre virar veterano ao 
final do ano e velejar diretamente no Brasileiro ou abrir mão da vaga. 
 

o Caso abra mão da vaga, o principiante poderá velejar a Copa dos 
Estreantes e aguardar em lista de espera por vagas no Brasileiro. 

 

 Fica autorizada a alteração do Regulamento da COSP para refletir o critério acima. 
 

 Para o Campeonato Brasileiro de 2016, de acordo com as regras da ABCO, São 
Paulo terá 21 vagas.  

Regras aplicáveis aos Principiantes 

Um velejador principiante passará para veterano nos casos descritos abaixo: 

a) Quando tenha participado de um Campeonato Brasileiro; 

b) Um velejador principiante que participar pela primeira vez de uma regata de 
Ranking da COSP no primeiro semestre do ano, passará para categoria 
veterano no primeiro semestre do ano seguinte.  

c) Um velejador principiante que participar pela primeira vez de uma regata de 
Ranking da COSP no segundo semestre do ano, passará para categoria 
veterano na primeira regata de Ranking da COSP do ano subsequente ao 
período de doze meses.  

d)   A critério dos pais/responsáveis ou do Capitão de Flotilha; 

Uma vez que o velejador passe a veterano, ele não poderá mais retornar a condição de 
principiante. 

Caberá a COSP, e exclusivamente a ela, analisar e definir sobre os casos excepcionais. 

Uniforme 

 A pedido dos demais CF, o Marcelo Chao irá verificar a possibilidade de que a 
Audi forneça o uniforme de toda a equipe de São Paulo para o campeonato 
brasileiro. 
 

 Não sendo possível, a COSP irá utilizar o mesmo formato utilizado em 2015. 

Regata de equipe para o Brasileiro 

 Os critérios para definição da equipe(s) de São Paulo para as Regatas de Equipe 
realizadas durante o Campeonato Brasileiro serão definidos em uma próxima 
reunião. 



 

 A COSP irá verificar a possibilidade de inserir uma clínica por equipes no 
calendário de 2015.  

 

 A EVI irá verificar a possibilidade de realizar a clínica em Ilhabela e comunicará a 
COSP tão logo seja possível.  

São Paulo, 07 de fevereiro de 2015 

Ricardo Didier - Coordenador COSP 

 

 


