
Ata da reunião da COSP de 15/02/2014. 

 

1 – Anuidade e contas da COSP 

1.1. Foi aprovado por unanimidade, para 2014, o valor da anuidade de R$ 80,00 para 

COSP, a ser recolhida até 10/03/2014. A determinação valor teve como base o orçamento 

da COSP de 2013, sendo que o conceito para a sua determinação é de que neste 

momento a COSP deve manter um caixa mínimo de segurança, e de que a arrecadação 

do ano deve fazer frente às despesas previstas no ano. 

1.2. Estar em dia com o recolhimento também é critério para participar do ranking. 

1.3. Peço aos CF’s que centralizem o recolhimento de suas respectivas flotilhas, e 

depositem na conta que o Christian Hellner (Tesoureiro da COSP) indicar. 

1.4. O recibo do recolhimento da anuidade será o selo de cor azul, que será 

disponibilizado mediante o recolhimento da anuidade. 

1.5. Christian Hellner,  fez uma explanação das contas de 2013. Segue em anexo a 

planilha de arrecadação e despesas da COSP em 2013. 

1.6. Ficou de estudar-se como resolver a necessidade de projetos  (S. Sebastião e 

Ilhabela), que necessitam de recibo ou nota para esta despesa. 

2 – Calendário 

2.1. Taça Mitsubishi (22 e 23 Março) saiu do calendário. A Taça Flovor vira 

Flovor/Mitsubishi, mantida no dia 26/27 Abril e é válida para o ranking. 

2.2. Paula solicitou para São Sebastião e Ilhabela, enviarem os calendários de suas 

regatas, para publicação no site. Wallace (Nenê) explicou sobre a limitação de vagas mas 

se dispôs a enviar o calendário assim que estiver confirmado. 

3 – Revisão da regra de passagem de Principiantes para Veteranos: 

Ficou estabelecida a seguinte regra (Paola, peço atualizar no site): 

a – Os 40% melhor colocados do Ranking Paulista Principiantes de determinado ano são 

automaticamente promovidos à categoria Veteranos no ano seguinte. 

b – Ainda, 18 meses após a participação na 1a regata oficial, o Principiante será 

promovido a Veterano. 

Caso o Principiante tenha sido promovido a Veterano pelo critério dos 18 meses no 

decorrer do ano, mas tenha iniciado o ranking do ano como Principiante, termina o ranking 

daquele ano como Principiante. 



c – A qualquer momento, em função de avaliação conjunta de pais e capitães de flotilha, 

um Principiante pode ser promovido a Veterano, mesmo que não tenha atendido a a) e b), 

acima. 

4 – Sobre a largada de Principiantes e Veteranos: 

Foi opinião unânime de que deve permanecer uma largada única para Principiantes e 

Veteranos. Ficamos de pedir uma exposição da Mirinha sobre o assunto na próxima 

reunião da COSP. 

5 – Ritual de passagem de Principiantes para Veteranos: 

Não foi apreciada a sugestão da Mirinha. Será encaminhada novamente para apreciação e 

deliberação na próxima reunião. 

6 – Outros: 

6.1. O Coordenador Laser Nicolas Garcia, e Martin Lowy (Laser 4.7) expuseram o seu 

desejo de incentivar os velejadores de Optimist a conhecerem a Classe Laser, 

participando de regatas ou ações interativas  – todos presentes apoiaram a ideia. Mirinha 

deverá coordenar esta iniciativa com o Nicolas e Martin. 

6.2. Marcela e Paola relataram a sua reunião com Flavio Patricio (Coordenador da Classe 

Op do DF, e Diretor da APO – Autoridade Publica Olímpica), ocorrida em 14/02. Flavio 

colocou-se a disposição para auxiliar na obtenção de recursos provenientes de incentivos 

fiscais para a projetos ligados à Classe Optimist no Estado de São Paulo. Foi solicitado a 

todos que pensem no assunto, e proponham ideias de projetos que possam ser 

apresentados. 

6.3. Deliberou-se que em 2014, o troféu do ranking ficará com o campeão de cada etapa 

(e não mais como líder do ranking, como era em 2013). Ele tem o espaço para uma 

plaqueta com o vencedor da etapa. No final de 2014, o troféu ficará com o vencedor do 

ranking. 

 


