
Minuta de Reunião da COSP 

Data e Local: 24/08/2013 – 18:30 às 20:30hrs – YCSA 

Presentes: João Mazzucco (YCSA/CF); Eduardo Bomeisel (YCSA/ABCO); Bruno Melcher 

(CCSP/CF); Rogério Demarchi (CCSP/COSP); Alberto Kunath (CCSP); Marcos Belda 

(CCSP); Ricki Hackerott (YCP/COSP); 

1. Logísitca de Transporte de Barcos para o Brasileiro 2014 em Recife: 

A flotilha do CCSP manifestou que os classificados para o Brasileiro estão agendados com 

uma clinica no local do campeonato de 13 a 19 de Dezembro e participarão do 

Campeonato N/NE de 20 a 22 de Dezembro também no local do campeonato. Acredita-se 

que mais classificados para o campeonato irão aderir a pelo menos participar do 

Campeonato N/NE que antecede o Brasileiro. 

Foi lembrado que o local do brasileiro de OP também irá sediar o brasileiro de Laser em 

final de Janeiro e o transporte poderia ser compartilhado com Lasers. 

Tendo em vista estes pontos, o João Mazzuco se comprometeu a levantar orçamentos de 

frete em caminhão Baú grande para duas saídas: 08 de Dezembro no YCSA e 29 de 

Dezembro também no YCSA. E um frete de retorno dia 13 de janeiro trazendo todos os 

barcos e equipamentos de OP embarcados nas 2 saídas. 

Estamos estimando levar pelo menos 25 barcos para o campeonato. São 5 vagas 

estatutárias; 13 vagas adquiridas no Brasileiro de 2013; Vagas livres para meninas, sendo 

que já estão confirmadas 4 meninas; vagas liberadas na véspera em função da não 

ocupação das vagas reservadas a outros estados; principiantes que irão participar do 

Campeonato Brasileiro de Estreantes que antecede o evento. 

No dia 14 de setembro, por ocasião da etapa Ilhabela do Paulista, estaremos retomando o 

assunto em nova reunião. 

2. Calendário 2014: 

É consenso que o calendário deste ano está bem equilibrado e que a formula pode ser 

repetida para 2014. 

Foi comentado o sucesso da “Clinica de Regras para Regatas em Equipe” e que se 

programe eventos de regatas em equipe para 2014. 

Foi comentado de coordenar as datas de eventos de OP em conjunto com as 

coordenações das classes 420 e A Class. 

Foram também comentadas as datas que devem ficar livres de regatas em função de 

outras atividades que concorrem com o calendário Paulista de OP. 



Dito isto, eu (Ricki Hackerott) me propus a elaborar uma proposta de calendário para 2014, 

considerando as seguintes premissas: 

A) Tentar manter 1 regata por mês num total de 9 (5 flotilhas; Tç Humboldt e Porto Seguro; 

etapa Guarapiranga do Paulista e etapa canal de São Sebastião do Paulista). A princípio 5 

regatas no primeiro semestre (FEV/MAR/ABR/MAI/JUN) e 4 regatas no segundo semestre 

(AGO/SET/OUT/NOV). 

B) As regatas são de 1 final de semana. É sugerido que Clínicas sejam organizadas 

sempre em finais de semana imediatamente anterior ou posterior a regatas para facilitar a 

participação e a logística de quem viaja para as regatas. 

C) Destas 9 regatas, uma ou duas serão regatas por equipes. Este ano tivemos uma 

clinica e uma regata por equipes, para o ano que vem talvez sejam duas regatas por 

equipes conjugadas com clínicas. 

D) Calendário a princípio começa em Fevereiro junto com as aulas, julho tem a Semana de 

Vela de Ilhabela sem valer para o ranking e termina em final de novembro ou inicio de 

dezembro. 

E) Liberar as seguintes datas para outros eventos: 

– 10 a 20 de Abril – SulAmericano de OP em Cartagena Colombia; 

– 01 de Maio – Campeonato San Isidro Labrador 2014 na Argentina, local que será a sede 

do Mundial de OP no segundo semestre. 

– 1ª.Quinzena de Outubro, a pedido da Flotilha do CCSP para participarem da Semana de 

Vela de Buenos Aires e em solidariedade as famílias dos colégios alemães que patrocinam 

a classe em SP e tem a Semana da Batata nesta época. 

3. Prêmios 2013: 

O Rogério comentou da premiação do final de ano e se dispôs a já ir providenciando, foi 

tentado lembrar o que havia sido combinado de premiação (conforme a reunião de 

23JAN2013) e sugerido a seguinte premiação: 

As tabelas a seguir foram copiadas da Ata de 23JAN2013 entre parênteses coloquei as 

premiações que foram suprimidas nas colocações anotadas na reunião: 

CAMPEONATO PAULISTA INDIVIDUAL 

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 (6)º (7)º (8º) (9º) (10º) 

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

  

(*) 

– Os Troféus do ranking serão oferecidos já no primeiro evento do ranking na Taça da 

Flotilha do YCSA. E terão caráter transitório ao longo do ano, ficando na posse do 

velejador veterano (e principiante) que estiver liderando o ranking. Ao final do ano será 

entregue definitivamente ao campeão do ranking 2013 Veterano (e principiante). 

– Campeão do Ranking Principiantes recebe medalha como os demais principiantes. 

  

CAMPEONATO PAULISTA POR EQUIPES (**) 

  Troféu Medalha Medalha Medalha Medalha 

Para cada participante da Equipe 1º 2º 3º 4º 5º 

(**) 



– As equipes são compostas de 5 velejadores. 

-O Campeonato Paulista por Equipes determinará as Equipes de São Paulo que 

participarão do Campeonato Brasileiro por Equipes. 

– Os prêmios são por conta do CCSP que irá sediar o evento no final do ano. 

  

Sobre a premiação do RANKING, também foi falado: Da dificuldade em ter os resultados 

logo após cada etapa; Em dar prêmios (troféu) de ranking diversos como, por exemplo, a 

“Melhor evolução. Mas nada foi decidido. 

Na entrega de prêmios do Domingo o Rogério teve uma idéia sobre como administrar o 

Troféu Rotativo de 1. Lugar do ranking durante o ano, conversou com algumas crianças e 

todas gostaram. Em função disto solicitou que constasse na Ata como sugestão: 

 Que o troféu fique provisoriamente com o VENDEDOR DE CADA ETAPA. Isso evita 

problema com os cálculos, e certamente faz o troféu circular mais. Nesse ano, por 

exemplo, somente a Olívia e o Fiuza levaram o troféu para casa até agora. Acho que 

seria uma ótima recompensa para quem ganhar uma etapa. 

 

Sem outros assuntos a reunião se encerrou. 

Redação: Ricki Hackerott 

 


