
Reunião COSP realizada em Ilhabela as 15:00 de 
20/09/2014 

 

Participantes 

 Bruno Melcher – Coordenador 

 Ricardo Didier – Secretário 

 Marcela Rangel – CF YCSA 

 Rogério de Marchi – CF CCSP 

 Rony – CF EVI 

 Volnys Bernal – site COSP 

 Ana Avoletta – ranking COSP 

 

Transporte para o Brasileiro 

 COSP não vai organizar transporte. Cada clube (YCSA, CCSP, YCP, EVI) vão 

organizar seus transportes. 

 Velejadores individuais de outros clubes que precisem de transporte envie um email 

para: optimist.cosp@gmail.com 

Uniforme 

 Bruno e Ricardo vão trabalhar nisso e retornam mais detalhes até a próxima reunião 

ou via email para os CFs. 

Calendário 

 Ricardo entregou uma proposta de Calendário para ser levada a FEVESP. 

 Rony se propôs a fazer a seletiva na ILHA e foi aprovado – Ricardo modificar o 

calendário. 

 CCSP está na reserva para raia para Guarapiranga em 13/14 Junho. São Sebastião 

pode ser uma alternativa e EVI no final. 

 Aprovada a ideia da Copa Inter Escolas: 

 FEVESP poderia patrocinar as camisetas. 

 Ricardo vai desenhar uma proposta e passar para todos contribuirem com 

ideias. 

 Ricardo vai falar com a Rejiane da NOB (SC) para fazerem Sul Brasileiro em 

dezembro de 2015 pq ajuda a lotar o Brasileiro e ai Seletiva 2015 ficaria com Ilhabela. 
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Anuidade da COSP 

 Sobre o pagamento da VEV 

 1a opção: pagar as medalhas do Brasileiro por Equipes. 

 Abrimos a exceção para que as mensalidades dos 3 velejadores do programa 

social  (Airon, Victor, Leonardo) seja de R$40,00. Rafael pagaria valor normal 

de R$ 80,00. 

Formação das equipes para o Brasileiro 

 Inserir um clínica por equipes no calendário de 2015. 

 Por votação, 4 votos a 1 : Não há predefinição de equipes antes do Campeonato 

Brasileiro. As equipes serão formadas a critério do técnico Maru, que terá à sua 

disposição todos os velejadores participantes do brasileiro, independente de suas 

colocações no campeonato. Maru formará as equipes baseando-se em critérios 

técnicos, nas raia, condições de ventos e do desempenho dos próprios velejadores. 

Maru deverá coordenar sua decisão contando com a opinião dos demais técnicos 

presentes. 

 O mesmo modelo acima será usado no Paulista por Equipes. 


