
Minuta de Reunião da COSP 

Data e Local: 26/10/2013 – 18:30 às 20:30hrs – YCSA 

Presentes: Bruno Melcher (CCSP/CF); Rogério Demarchi (CCSP/COSP); Alberto 

Kunath(CCSP); Marcos Belda (CCSP); Ricki Hackerott (YCP/COSP); Paola Lorenzi 

(YCP/CF); Ana Cristina Avoletta Didier (YCP/COSP); Erik Peek (YCSA) 

1. Renovação da Coordenadoria da COSP: 

Eu, Ricki Hackerott, coloquei a disposição o cargo de coordenador da COSP e justifiquei a 

necessidade de renovação pelo fato de meu filho estar saindo da classe OP no decorrer 

de 2014 e que seria interessante o novo coordenador estar eleito para representar a 

COSP na assembléia anual da ABCO que irá ocorrer em janeiro durante o Campeonato 

Brasileiro. 

Sugeri também, que dentro de um critério de rodízio de coordenação entre as flotilhas, que 

o novo coordenador viesse da flotilha Vento Sul do CCSP. Que o(s) candidato(s) e 

respectiva(s) chapa(s) se formasse(m) para a eleição no dia 30/11/2013 no CCSP onde 

estará ocorrendo o Campeonato paulista por Equipes 2013, a Cerimônia de Encerramento 

do ano de 2013 e entrega de prêmios aos Campeões Paulistas e do Ranking 2013. 

Na seqüência o Marco Belda sugeriu que para a classe ter um trabalho continuado de 

coordenação seria interessante a criação de cargo de “Secretário da Classe Optimist/SP” 

que perdurasse independente do grupo de pais que estejam a frente da coordenação e 

das flotilhas. 

Este assunto foi bastante debatido durante a reunião, houve um consenso que a idéia é 

positiva e ao final ficou posto o seguinte: 

 O Marco Belda ficou de elaborar um descritivo do perfil e tarefas que este 

“Secretário da Classe Optimist/SP” deve ter; 

 A COSP como entidade informal não tem como contratar esta pessoa, então fiquei 

de falar com a FEVESP dela contratar esta pessoa para coordenar a Vela Infantil 

em SP e que a classe poderia contribuir para a sustentação desta função. 

 A flotilha Vento Sul ficou de estudar e propor uma chapa para a eleição de 

Coordenador da COSP. 

Se colocaram a disposição de continuar os trabalhos junto a COSP a Paola Lorenzi na 

comunicação e promotora do Blog da COSP; a Ana Cristina na elaboração do ranking e 

coordenação das súmulas dos eventos; e foi sugerido que o Christian Hellner continuasse 

como tesoureiro. 

2. Calendário 2014: 



Rapidamente passamos pela proposta de calendário 2014 que encaminhei às flotilhas em 

Setembro e elaboramos uma nova proposta de calendário a ser encaminhada para 

homologação junto aos clubes e entidades patrocinadoras de cada evento e por fim 

encaminhada a reunião da FEVESP de fechamento do calendário 2014 a ser realizada 

em23/11/2013. 

Segue em anexo a proposta de calendário que em linhas traz como novidade em relação 

ao calendário atual de 2013 que as regatas das flotilhas, além dos 2 dias de regata de 

ranking,tenham no final de semana imediatamente antes ou depois um evento de clínica 

ou regatas treino em formato semelhante ao que aconteceu neste final de semana por 

ocasião da Taça Silvestre Mazzucco com a realização de 10 regatas rápidas onde a 

interação dos técnicos de cada flotilha possa ser mais intensa com os velejadores. 

3. Uniforme da Delegação de São Paulo ao Brasileiro 2014: 

Foi colocada a necessidade de confeccionar um uniforme para a delegação e sugeri que 

este ano o uniforme seja composto de bermuda, camiseta de algodão manga curta e 

camiseta de Lycra manga comprida. Por sugestão do Bruno Melcher, elegemos a família 

Fiuza como responsável para esta tarefa. 

Sem outros assuntos a reunião se encerrou. 

Redação: Ricki Hackerott 

abaixo link para versão do calendário em discussão na reunião 

Calendario COSP 2014 – v.26102013 

 

https://optimistsp.files.wordpress.com/2013/10/calendario-cosp-2014-r1.pdf

