
Ata da Reunião da COSP 

São Paulo, 12 de Setembro de 2009. 

 

Presentes 

 Juan Pablo – Capitão de Flotilha do YCSA e Coordenador da Classe OP 

 Ana Claudia Schenker – Capitã de Flotilha do Clube de Campo Castelo 

 Alberto Kunath – Capitão de Flotilha do Clube de Campo São Paulo 

 Heitor de Souza Lima – Tesoureiro 

 Maurizzio Mazzaferro – convidado 

Foi elaborada uma reunião anterior a esta em 30 de Agosto de 2009 ,com os seguintes 

presentes: 

 Juan Pablo Gil Lopez – Coordenador COSP – Capitão de flotilha Ycsa 

 André Frimm – vice coordenador COSP 

 Miguel Martin Olio – Representante da flotilha do YCP 

 Alberto Kunath – capitão de flotilha CCSP 

 Fernando Hackerot Capitão de flotilha do YCP  

Nesta reunião do dia 30 de Agosto de 2009 foi elaborada uma Ata Prévia, da qual foi 

extraída a maior parte das decisões abaixo discriminadas. 

Somente foi alterada, desta primeira reunião, a decisão da mudança de data e local do 

Campeonato Paulista de 2009 – 2ª ETAPA.conforme segue no Item 01. 

 

Decisões Tomadas na reunião de 12 de Setembro de 2009: 

 

Campeonato Paulista de Veteranos e Taça COSP de Principiantes 2009 – 2ª ETAPA 

 Por decisão unânime, será mantido o local e as datas originais para a realização 

das regatas da 2ª ETAPA do Campeonato Paulista de Veteranos e Taça COSP de 

Principiantes (Ilhabela) . A segunda fase do Campeonato dar-se-á nos dias 17,18 e 

24,25 de Outubro de 2009.  

 Qualquer mudança de datas só poderá ser feita por unanimidade. 

Na pesquisa realizada envolvendo todos os velejadores filiados à COSP, em todas as 

datas propostas havia restrições. 



 Devido à alteração do calendário escolar, os velejadores que não puderem participar 

das regatas dos dias 17 e /ou 24 de Outubro exclusivamente devido à(s) falta(s) 

na escola, deverão entregar até o dia 5 de outubro, carta da escola confirmando que 

terão aulas neste dia. 

 Após essa confirmação, serão pontuados nas regatas deste(s) dia(s) 

exclusivamente, pela média sem descartes, dos pontos obtidos no Campeonato 

Paulista de Veteranos e Taça COSP de Principiantes (Primeira FASE e Segunda 

FASE) até a data da falta. 

 

Capitão de Flotilha do Yacht Club Paulista 

 O Sr. Fernando Hackerott assumiu como Capitão de Flotilha do YCP. 

 

Criação de Novos Cargos 

 Foi criado o cargo de Coordenador dos Principiantes cuja função é organizar os 

calendários e organização de regatas de principiantes a partir de 2010.  

A pedidos do Coordenador, a Sra. Ana Claudia Schenker do Clube de Campo Castelo 

assumiu este cargo.  

Ficará a critério da nova Coordenadora de Principiantes, Sra. Ana Claudia Ricci Schenker 

distribuir as regatas de principiantes para o ano de 2010. A definição das datas e dos 

clubes expressas na proposta de Calendário para 2010 (em anexo) são sugestivas e 

poderão ser modificadas a critério da Coordenadora dos Principiantes. 

 Foi criado o cargo de Coordenador de Logística, cujo objetivo será organizar os 

traslados para campeonatos fora do estado de São Paulo, campeonatos regionais, 

seletivas e campeonato brasileiro. O nome da pessoa que ocupará o cargo será 

definido oportunamente. 

Conforme o Regulamento da ABCO,os novos cargos não terão direito a votos pois não 

representam velejadores. 

 

Inclusão de Regata no Calendário 2010 

A pedido da Capitã de Flotilha do Clube de Campo Castelo, Sra Ana Cláudia Ricci 

Schenker, será realizada a taça FOCA nos dias 28 e 29 de agosto de 2010 , a qual deverá 



ser relacionada na lista de regatas preteridas pela Classe Optimist junto à FEVESP. 

Sujeito à aprovação da FEVESP. 

 

Calendário 2010 

 Vamos solicitar que a classe OP seja dispensada das regatas de percurso dos 

torneios de clube. 

Nestas datas a COSP, a critério de seus organizadores, organizará treinos da classe. 

 As regatas , de preferência , não serão marcadas para o dia dos pais, dia das 

crianças ou dia das mães. 

 Nos 420 sailing Day e Snype sailing Day, caso ocorram ,faremos um treino de OP 

concomitante com o sailing Day, para que as crianças se revezem nos barcos e no 

OP. 

 O Clube de Campo São Paulo informou que fará a quarta clinica de OP no último 

final de semana de Janeiro ou no Carnaval e a quinta clinica de OP no último final de 

semana de Julho. 

 Treinos – Os treinos serão distribuídos pelo calendário em datas disponíveis. Será 

feito um rodízio de responsáveis pela organização que serão os capitães de flotilha 

de cada clube. Os treinos serão realizados nas raias mais próximas aos clubes 

organizadores,desde que disponíveis. 

 O Coordenador solicitou à FEVESP uma maior utilização das raias 2 e 3 pela Classe 

Optimist , ou que seja feito um rodízio de raias entre as classes .  

 Foram apresentadas junto à FEVESP na AGO de 12 de Setembro de 2009 , as datas 

preteridas pela Classe Optimist de São Paulo para o Calendário de 2010 , conforme 

anexo. 

 

Alteração do Regulamento da COSP 

 Foram modificados os itens 7.3, 7.4, 9.2, 13.1, 15.3 do regulamento da COSP versão 

2008, e adicionado o item 15.4 da parte A . 

 Da parte B foram acrescentados dois novos itens entre o 3 e o 4. 

 Em anexo ,divulgada a versão atualizada . 

 

Site da Classe 



Procuraremos alguém que esteja interessado em assumir a manutenção de informações 

do site da COSP. A receita dos patrocinadores será utilizada para manutenção do site. O 

que sobrar será dividida da seguinte forma 30% para COSP e 70% para o administrador 

do site.  

 

Assinam abaixo os Capitães de Flotilhas 

 

___________________________________________ 

Juan Pablo Gil López 

Capitão de Flotilha do Yacht Clube de Santo Amaro 

 

___________________________________________ 

Ana Claudia Schenker 

Capitã de Flotilha do Clube de Campo Castelo 

 

___________________________________________ 

Alberto Kunath 

Capitão de Flotilha do Clube de Campo São Paulo 

 

___________________________________________ 

Fernando Hackerot 

Capitão de Flotilha do Yacht Club Paulista 

 


