
Ata de Reunião da COSP 

Data e Local: 24/11/2012 – 16:30 às 18:15hrs – YCSA 

 

Presentes: Paola Prada Lorenzi (YCP/CF); João Mazzuco (YCSA/CF); Christian Hellner 

(YCSA/COSP); Bruno Melcher (CCSP/CF); Michel Louzada (VEV/CF); Rogério Demarchi 

(CCSP/COSP); Eduardo Bomeisel (YCSA/Pai); Ricki Hackerott (YCP/COSP); Luis Dotta 

(YCSA/ABCO). 

Assuntos: 

1. Calendário 2013 proposto: 

– Confirmação de Datas e Eventos: 

Fizemos a inversão dos últimos dois eventos no final do ano (CCSP com VEV) e alteramos 

as datas conforme calendário atualizado em anexo. 

2. Pontuação no Ranking 2013: 

– São válidos os inscritos na COSP 2013; 

– DNC será o numero de inscritos na COSP (+1); 

– Regatas da última série do ano terão peso 2. 

OBS: Não foi conversado, mas sugiro que o descarte no ranking para estas regatas peso 2 

seja conforme o descarte desta série. 

3. Prêmios 2013: 

– Será conforme a a tabela abaixo. 

 

CAMPEONATO PAULISTA 

categoria Troféu TroféU Troféu Medalha Medalha Medalha Medalha Medalha Medalha Medalha 

Geral Veterano 1º 2º 3º               

Principiantes 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 

Veterano Juvenil 1º 2º 3º               



Veterano Infantil 1º 2º 3º               

Veterano Mirim 1º 2º 3º               

Veterano Feminino 1º 2º 3º               

                      

                      

Ranking COSP 

  Troféu Medalha Medalha Medalha Medalha Medalha Medalha Medalha Medalha Medalha 

Geral 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 

Principiantes 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 

  

4. Inscrição na COSP em 2013. 

– Organização de cadastro. Atribuição do tesoureiro (Chritian); 

– Arrecadação. Ficou definido R$20,00 o valor da inscrição na COSP em 2013. Será 

fornecido um selo de inscrição que a Paola ficou de elaborar para ser colado no barco; 

– Ficha de Inscrição para todas as regatas. O cadastro da COSP será fornecido ao 

organizador de cada evento válido pelo ranking para que ele utilize como informação dos 

velejadores habilitados a participar e para a elaboração da súmula. 

5. Responsabilidades da COSP para o Brasileiro 2013 

– Voluntários para ajudar na organização. Os CF deverão alinhar os voluntários com o 

João. 

6. Organização da equipe que irá participar do Brasileiro 2013 

– Indicação da delegação de São Paulo. Temos até dia 15/12 para fornecer a lista dos 26 

velejadores (masculinos) de SP que estão confirmando participação no Brasileiro 2013. 

Está confirmação deverá ser acompanhada da Inscrição ABCO 2013 (R$120,00) e 

também da ABCO 2012 (R$120,00) para aqueles que não tem inscrição na ABCO este 

ano (basicamente todos que não correram o brasileiro de 2012 em POA). 



– Lista de espera. Interessante listar os ~10 seguintes no ranking que tenham interesse 

em estar na lista de espera para confirmar participação na semana do brasileiro; 

– Uniforme da delegação. Os CF devem alinhar com o João que precisa da informação 

urgente. 

– Treinos para a delegação. Sugestão de escolher um “técnico da COSP” para a 

Delegação que ofereça treinos no período que antecede o campeonato. 

– Brasileiro de equipes. Sugestão de que o “técnico da COSP” prepare as equipes e 

acompanhe no dia das regatas de equipes. 

Itens da Pauta que não foram abordados. 

7. Reformulação do site da COSP 

– Página inicial não abre em iphone. 

– Dados desatualizados. 

– Contribuição Rodrigo Fiuza: “se quiserem tambem poderiam mudar a logo….por a igual 

ao do facebook que eu fiz……vou mandar anexo.” 

8. Outros 

Redação: Ricki Hackerott 

 


