
Reunião realizada na sede do YCSA, no dia 27/08/2014. 

 

Presentes: 

 Bruno Melcher – Coordenador 

 Christian Hellner – Tesoureiro 

 Rogério de Marchi – CF CCSP 

 Paola Prada – CF YCP 

 Marcela Rangel – CF YCSA 

 Volnys Bernal – Site COSP 

 Ana Avoletta – Ranking COSP 

 Ricardo Didier como convidado 

 Pais convidados 

 

1 – Secretaria Executiva da COSP 

Bruno reportou troca de mensagens com a Mirinha, na qual ela reporta os seus conflitos 

de agenda em função de sua atuação junto à CBVela, e propõe uma relação diferente com 

a COSP, de caráter mais de consultoria, principalmente com os clubes vinculados à 

FEVESP. 

Em função do acima, consensou-se a necessidade de iniciar uma procura para preencher 

a função executiva da COSP. Foram expostas duas alternativas: 

a – A Ana Avoletta comentou que seu marido Ricardo possivelmente a disposição 

para voluntariar-se a exercer a função. 

b – Iniciaria-se uma busca nos clubes e faculdades de educação física de uma 

pessoa que pudesse exercer a função. Para a descrição das responsabilidades da 

função utilizar-se-á como base o texto abaixo (a Ana dispôs-se a elaborar um texto 

mais completo para divulgação no CIEE) – e pelo exposto acima, esta ação com 

CIEE só será feita se a COSP não aprovar o nome do Ricardo. 

  

Caros Capitães de Flotilha, 

É com alegria que anuncio oficialmente a chegada da Mirinha Hackerott para ocupar a 

função de Secretária Executiva da COSP a partir de Fevereiro de 2014.  

Esta função foi criada com o apoio e suporte financeiro da FEVESP, e tem como objetivos 

iniciais: 



 Melhorar e perenizar os processos da COSP (organização do calendário, 

organização de atividades para principiantes e veteranos…); 

 Aumentar a comunicação e interação da COSP com as Flotilhas, Pais e Velejadores; 

 Promover a Classe Optimist no Estado de São Paulo, de forma a aumentar a base 

de velejadores da Classe Optimist; 

 Interagir com outros Estados e com o Centro de Alto Rendimento da Vela Jovem da 

CBVela como representante da Classe Optimist. 

A Mirinha reportar-se-á a um colegiado composto pelos capitães de flotilha. Seu e-mail 

para assuntos da COSP é: optimist.cosp@gmail.com. 

 

Todos os presentes manifestaram a sua preferência pelo Ricardo, que ficou de refletir nos 

próximos dias, e responder se aceita o convite da COSP. 

 

2 – Tesouraria / taxas da COSP 

Christian Hellner informou que a posição de caixa da COSP nesta data é de R$ 5.730,00, 

porém ainda faltam contribuições da Ilhabela e S. Sebastião. 

Nesta data já recebemos do Christian a confirmação do pagamento dos velejadores da 

Ilhabela. 

Em relação a Ilhabela a situação estará regularizada nos próximos dias. Em relação a S. 

Sebastião, insistiremos novamente (Bruno) para que seja viabilizada alguma forma de 

pagamento por eles. 

Nesta data já recebemos do Christina a confirmação do pagamento dos velejadores da 

Ilhabela. 

 

3 – Publicação do resultado parcial do Campeonato Paulista 

Foi solicitado à Ana providenciar  a Sumula parcial do Campeonato Paulista e envio ao 

Volnys para publicação no site da COSP. Será providenciado. 

 

4 – Troféus e medalhas para premiação Ranking e 
Campeonato Paulista 

Foi aprovada a sugestão de troféus e medalhas apresentada pelo Rogério De Marchi 

(opção nova, copiada abaixo): 
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Bom dia Bruno e Christian, 

Só para adiantar na reunião da COSP, solicitei orçamento para troféus e medalhas para a 

Classe Optimist 2014. 

Segue anexo: 

 Planilha com relação de prêmios e respectivos custos da COSP em 2013. 

 Orçamentos da STOCCO (troféu do Campeonato Paulista) para 2014. 

Em 2013, gastamos TOTAL R$ 1.940,00 (Sem considerar o Troféu Rotativo pago no início 

do ano). 

A KRUPER mantém o mesmo valor de R$ 25,00 / medalha para 2014. Conseguimos até 

achar valores menores par medalhes, mas de qualidade muito inferior ao modelo oferecido 

pela KRUPER. 

Se mantivermos a mesma quantidade e tipo de prêmio, o valor para 2014 ficaria (sem 

considerar o Troféu Rotativo): 

 R$ 2.120,00 com a opção Stocco igual modelo de 2013 (Estava R$ 80,00 em 2013, 

passou para R$ 90,00 em 2014) 

 R$ 2.480,00 com opção da Stocco nova para 2014 (R$ 110,00). Se a verba da 

COSP permitir, eu acho que devemos fazer essa opção para não repetirmos o 

modelo de 2013. 

Abraços, 

Rogério De Marchi. 

 

5 – Calendário 2015 

Ricardo vai propor um calendário de regatas para 2015, levando em conta também os 

campeonatos regionais, Brasileiro e internacionais relevantes 

Este calendário deverá ser aprovados pelos CF´s a tempo de ser levado a reunião da 

FEVESP para que tenhamos a oportunidade de alocar o que pediremos. 

 

6 – Caminhão OP’s e botes para o Campeonato Brasileiro 2015 



Cada capitão de flotilha ficou de informar até final de semana de 13/14 Set, qual a sua 

necessidade de espaço para OP’s e botes para transporte ao Rio. Planejamos a saída do 

caminhão de SP no dia 02/01/2015. 

 

7 – Uniformes Campeonato Brasileiro 2015 

Bruno pedirá ao Rodrigo Fiuza a relação de fornecedores das camisetas e lycras do ano 

de 2014 para pedirmos cotações para a confecção dos uniformes de 2015. 

 

8 – Organização das equipes para a disputa por equipes no 
Brasileiro 2015 

Ficou consensado que as equipes serão formadas antes do Campeonato Paulista por 

Equipes (a ser realizado no ultimo final de semana de novembro de 2014), tomando-se 

como base o ranking paulista, com eventuais ajustes propostos pelos técnicos. Estas 

equipes serão as que disputarão o Campeonato Brasileiro. O Maru (técnico do YCSA) já 

dispôs-se a coordenar a formação das equipes com os técnicos das demais flotilhas. 

 

9 – Jornal da COSP 

Ana sugeriu a confecção de um “jornalzinho”  curto, de 01 a 02 páginas que será 

distribuiído para os CFs´afixarem nos clubes, com o objetivo de divulgar as ações da 

COSP, calendários, fotos, fatos positivos, etc, para motivar outrso pais a proucrarem as 

escolinhas de vela e permanecerem apoiando os filhos para que fiquem nas flotilhas. 

Ana e Paola se propuseram a fazer a 1ª edição. 

 


