
Regulamento da Classe Optimist de Sã0 Paulo 
(COSP) 
(versão de 12 de Setembro de 2009) 

  

A  –  INSTRUÇÕES DE REGATA / RANKING 

As regatas da Classe Optimist de São Paulo, são realizadas com o apoio dos clubes, dos 
patrocinadores, da COSP e contam com o suporte técnico da FEDERAÇÃO DE VELA DO 
ESTADO DE SÃO PAULO – FEVESP. 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1. Todas as regatas serão realizadas de acordo com o calendário anual da FEVESP e da 
Classe. 

1.2. As regatas serão realizadas de acordo com as Regras Internacionais de Regata  da 
ISAF (vigentes no país), as recomendações da FBVM, as regras da IODA, o estatuto, o 
regulamento e as normas da ABCO, o regulamento da COSP, e o regulamento e 
instruções de regatas da FEVESP. 

1.3. Todas as informações, alterações ou adendos a este regulamento serão comunicados 
por escrito pela COSP, aos Capitães de Flotilha, com antecedência mínima de uma 
semana à data em que entrarão em vigor. 

1.4. Cada evento será composto de um determinado número de regatas, conforme o 
calendário da FEVESP da COSP ou instrução específica do evento. A série só poderá ser 
considerada válida com um mínimo de duas regatas realizadas. Eventos validos para o 
ranking estadual têm características próprias descritas no item 7.4.deste regulamento. 

1.5. O ranking do ano em curso, será classificatório para o Campeonato Brasileiro da 
classe, normalmente realizado no mês de Janeiro do ano subseqüente. Estarão 
classificados automaticamente para o Campeonato Brasileiro, os velejadores melhor 
classificados no ranking, em número definido pelos critérios enunciados no regulamento da 
ABCO. 

1.6.  As equipes que representarão o Estado de São Paulo, no Campeonato Brasileiro por 
Equipes, serão selecionadas com base na sumula do Campeonato Brasileiro Individual 
redigida após os primeiros dois dias de regatas que antecedem a realização do 
Campeonato Brasileiro por Equipes. 

1.7. As anuidades serão estabelecidas pela COSP de ano em ano em reunião de seus 
C.F. Será aplicado um desconto para pagamento antecipado dentro de um prazo limite 
estabelecido anualmente na mesma reunião. 

2. INSCRIÇÕES E MEDIÇÃO 

1. Estão aptos a participar das regatas que compõem o calendário da COSP, 
timoneiros da Classe Optimist, devidamente inscritos, eleitos de acordo com o 
Estatuto e Regulamento Geral da ABCO, em dia com suas obrigações junto a COSP 
e a FEVESP e cuja embarcação esteja com o certificado de medição numero ISAF e 
registros na ABCO em dia. 

2.2. É obrigatória a inscrição dos velejadores em todos dos eventos. As inscrições e termo 
de responsabilidade devidamente preenchidos em todos os campos e assinados devem 
ser enviados ao clube ou entregues na comissão conforme A.R. especifico do evento. Será 
considerado participante somente, o velejador regularmente inscrito na regata ou série nos 



moldes previstos pelo A.R. Não serão aceitas inscrições efetuadas fora dos prazos bem 
como incompletas em algum dos seus campos. 

2.3. As inscrições serão validadas pela COSP e pela FEVESP depois de verificada a 
elegibilidade e o preenchimento correto, sejam elas feitas através de formulário da 
FEVESP ou ficha de inscrição específica do evento. 

2.4. Poderá, a critério da COSP, ser cobrada taxa de inscrição em uma ou mais séries de 
regatas do RANKING. 

2.5. A CR poderá solicitar a qualquer momento que uma embarcação ou qualquer de seus 
equipamentos sejam verificados e medidos. 

2.6.  Para todos os eventos os velejadores deverão apresentar junto com a ficha de 
inscrição o termo de isenção de responsabilidade por parte de organizadores, 
patrocinadores, clubes, comissão de regatas do evento, devidamente preenchido e 
assinado pelo pai ou responsável. 

3. PERCURSO E ÁREA DE REGATA 

3.1. Alterando quanto previsto no Item 7.4 do regulamento da Fevesp e relativo anexo a 
classe Optimist de São Paulo adota preferencialmente o PERCURSO TRAPEZOIDAL 
oficial da I.O.D.A. O percurso é igual para as categorias veteranos e principiantes, com 
largada, uma perna de contra vento, uma perna de través, uma perna de popa, sendo que 
ao final desta poderá haver um “gate” e uma perna de contra vento de chegada. 

3.2. Em alternativa e a critério da C.R. poderá ser adotado o PERCURSO BARLA SOTA: 
indicado pelo Galhardete G1 e/ou pelo no 1 no quadro de aviso da CR. O percurso é igual 
para as categorias veteranos e principiantes com largada, uma perna de contra vento, uma 
perna de popa, uma perna de contra vento, uma perna de popa e uma perna de contra 
vento de chegada.  Ao final das pernas de popa poderá haver um “gate”. 

3.3. Quando indicado pelo  Galhardete G2 e/ou pelo no 2 no quadro de aviso da CR poderá 
ser adotado o PERCURSO BARLA SOTA encurtado. O percurso é igual para as 
categorias veteranos e principiantes com largada, uma perna de contra vento, uma perna 
de popa e uma perna de contra vento de chegada. 

3.4. A distância entre as marcas ficará a critério da CR, respeitando as condições de 
vento, área e água. 

4. CHECK-IN E CHECK-OUT 

4.1. O check–in e check–out para as regatas disputadas na represa de Guarapiranga, 
serão de inteira responsabilidade de cada C.F. Na saída o mesmo deverá pessoalmente 
ou através de um se delegado anotar a lista de velejadores que saem para o evento e 
fazer a checagem dos equipamentos de segurança obrigatórios geralmente exigidos nos 
eventos em nível nacional e internacional (Ver Item 14 deste mesmo regulamento). Para 
as regatas disputadas fora da represa de Guarapiranga, o check-in será realizado em terra 
na sede ou base da série em andamento por representantes da COSP. 

4.2. No ato do check-out os representantes de cada flotilha deverão determinar e verificar 
o retorno de todos os seus velejadores ao seu clube ou sede de determinado evento. O 
não cumprimento deste item poderá a critério da COSP, incorrer em punição para toda a 
flotilha em questão. 

5. LARGADA 

5.1. O procedimento de largada, para todas as regatas da classe, será como segue: 

Sinal Tempo para a largada Sinal Sonoro Sinal Visual 



Atenção 5 minutos 1 Bandeira da Classe içada 

Preparação 4 minutos 1 Bandeira Papa ou Índia ou Zulu ou Preta içada 

1 Minuto 1 minuto 1 Bandeira(s) de Preparação arriada(s) 

Largada 0 minutos 1 Bandeira da Classe arriada e da Próxima Classe içada 

6. CHEGADA 

6.1. Para todas as regatas o horário limite para a chegada do primeiro colocado deverá 
constar do Aviso de Regata específico. O limite de tempo para chegada dos velejadores 
subseqüentes será de 20 minutos. Conforme praticado em eventos internacionais da IODA 
o tempo limite para o primeiro contravento é de 30 minutos. O tempo limite para a chegada 
do primeiro colocado em uma regata é de 90 minutos. Os velejadores que não atingirem a 
linha de chegada dentro deste período de tempo serão considerados DNF. 

6.2. A anotação de chegada pela CR de todas as embarcações que estiverem participando 
de uma regata e atenderem aos limites de tempo estabelecidos em 6.1, deverá ser feita 
pela CR na planilha de água fornecida pela FEVESP de forma contínua e seqüencial, 
observando a ordem de chegada de cada velejador, independentemente da categoria em 
que o mesmo estiver inscrito. 

7. FORMA DE DISPUTA 

7.1. Todos os inscritos de um evento da classe competirão em uma mesma raia e em uma 
única largada independentemente da categoria a qual pertencer. 

7.2. Os velejadores competirão observando o percurso determinado pela CR conforme 
descrito no item 3 destas instruções. 

7.3. O critério de descarte para todas as regatas será o seguinte: 

Até 3  regatas – sem descarte 

De 04 a 07 regatas – 01 descarte 

De 08 a 11 regatas – 02 descartes 

De 12 a 15 regatas – 03 descartes 

Para efeito de ranking vale o mesmo critério, ou seja, um descarte a cada quatro regatas 
corridas independentemente do evento ao qual a regata pertence. 

Haverá dois Rankings: 

� Um Ranking Estadual Geral que envolve Veteranos e Principiantes que estejam 
regularmente inscritos na COSP. 

Ranking este que definirá os velejadores que participarão do Campeonato Brasileiro do 
ano seguinte. 

� Um Ranking exclusivo para os Principiantes, que estejam ou não regularmente 
inscritos na COSP, a ser premiado o primeiro colocado ao final do ano , sem 
distinção de sexo. 



7.4. Os eventos de ranking GERAL devem ter um molde padrão. Eventos de um final de 
semana devem ter um numero maximo de 5 regatas permitindo 1 descarte após a quarta 
regata. Eventos de dois finais de semana ou 4 dias corridos deverão ter um numero 
maximo de 11 regatas permitindo 2 descartes após a oitava regata. Poderão ser corridas 
até 4 regatas por dia. 

8. CATEGORIAS 

8.1. As categorias da Classe Optimist, em atendimento ao Estatuto Nacional da Classe, 
estão divididas conforme descrição abaixo: 

Veterano Juvenil: velejadores masculinos e femininos, com idade entre 13 anos e a idade 
limite prevista no art. 06 do Estatuto da Classe. 

Veterano Infantil: velejadores masculinos e femininos, com idade entre 11 anos e o dia em 
que completarem 13 anos. 

Veterano Mirim: velejadores masculinos e femininos, com idade entre 06 anos e o dia em 
que completarem 11 anos. 

Principiante: velejadores masculinos e femininos com no máximo 18 meses de 
participação em regatas da classe, constantes do calendário da COSP e/ou da FEVESP. 

Iniciante: velejadores masculinos e femininos pertencentes às escolas de vela, que irão 
participar pela primeira vez das regatas organizadas pelas próprias escolas, em raias não 
coincidentes com as constantes do calendário da FEVESP. 

8.2. Os velejadores da categoria iniciante poderão receber auxílio técnico na água 
somente durante as regatas exclusivas da categoria organizadas pelas escolas. 

9. MUDANÇA DE CATEGORIA 

9.1. Um velejador veterano mudará de categoria exclusivamente pelo critério de idade, 
entretanto caso ele complete a idade limite durante uma determinada série, a mudança de 
categoria só se dará após o término da mesma. Para efeito do Campeonato Paulista de 
Veteranos, prevalecerá a categoria pela qual o velejador se inscreveu e participou na 
1ª etapa do campeonato. 

9.2. Um velejador principiante passará para veterano nos casos descritos abaixo, não 
podendo mais retornar a condição de principiante: 

a) Tiver vencido um CAMPEONATO PAULISTA DE PRINCIPIANTES; 

b) Tiver participado de dois CAMPEONATOS PAULISTA DE PRINCIPIANTES; 

c) Velejadores que iniciem a participação em regatas com menos de 10 anos de idade, 
passarão  à categoria de veterano, no final do ano que completarem os 10 anos. 

Velejadores que iniciem a participação em regatas com mais de 10 anos, passarão para 
Veterano no final do ano em que completarem 12 meses de participação em regatas. 

e) Tiver participado de um Campeonato Brasileiro; 

d) A critério dos pais/responsáveis ou do Capitão de Flotilha; 

9.3. Um velejador iniciante passará para principiante a critério dos técnicos e treinadores 
das escolas de vela. 

9.4. Caberá a COSP e exclusivamente a ela, estudar casos especiais. 

10. PONTUAÇÃO 

10.1. A pontuação de cada série de regatas será feita pelo Sistema Linear conforme o 
apêndice “A” das regras da ISAF. 



Principiantes e Veteranos competirão na mesma raia numa única largada. O resultado final 
de cada série de regatas deverá ser apresentado em sumula específica, sem separação 
entre Principiantes e Veteranos. 

A pontuação para os velejadores da Categoria Principiantes dentro de uma série de 
regatas específica será feita levando-se em conta a colocação obtida pelos mesmos na 
colocação geral. 

10.2. Para efeito de pontuação do RANKING da COSP, será utilizado o sistema linear de 
pontuação de todas as regatas que compõem o RANKING. As ocorrências do tipo DNF, 
BFD, OCS, DSQ, DND, DNC receberão a pontuação do número de velejadores inscritos 
naquele evento, mais um. As penalidades DND não poderão ser descartadas, sob 
nenhuma condição. Os principiantes que participarem de eventos de Ranking juntamente 
com veteranos receberão os pontos correspondentes a sua classificação na sumula geral. 
As regatas válidas para o RANKING DA COSP serão aquelas indicadas no calendário da 
COSP. 

10.3 Conceituação: 

DNF –  Barco inscrito que largou, mas não concluiu a regata; 

OCS –  Barco que largou escapado e não retornou; 

BFD – Barco que ultrapassou a linha de largada com bandeira preta içada; 

DSQ –  Barco desclassificado mediante protesto; 

DND –  Desclassificação que não poderá ser descartada; 

DNC – Barco que não fez a inscrição, ou não fez o check-in ou não chegou na regata no 
tempo limite de 5 minutos após o tiro de largada. 

10.4. Para o velejador que sofrer qualquer penalidade pelo Código de Disciplina da Classe 
e/ou da ISAF, a(s) regata(s) que venha a perder em conseqüência de tal penalidade, 
será(ão) considerada(s) como DND. 

10.5. Se ocorrer o empate entre dois ou mais velejadores, o desempate será dado de 
acordo com o Apêndice “A” das regras da ISAF. 

1. A COSP não incluirá no seu calendário de eventos validos para Ranking regatas 
cujas datas coincidam com eventos internacionais (Sul Americano, Norte Americano, 
Europeu ou Mundial). Em casos excepcionais de incompatibilidade desta norma com 
o calendário oficial, os velejadores que porventura deixarem de participar de 
qualquer regata do Ranking, em virtude de participação nos campeonatos 
internacionais acima, receberão, para essas regatas, os pontos médios de todas as 
regatas do Ranking anteriores ao evento internacional do qual participaram. 

11. REGRAS BÁSICAS PARA UTILIZAÇÃO DO BOTE DA COSP 

O bote da COSP será utilizado em regatas oficiais da Classe, sejam elas constantes do 
Calendário da FEVESP, da ABCO ou da IODA, além de treinamentos e clínicas 
organizadas pela COSP para as flotilhas de São Paulo. A tripulação será de no máximo 
duas pessoas habilitadas e com experiência na condução deste tipo de embarcação. A 
guarda do bote e sua manutenção em perfeito estado de funcionamento e conservação 
são de responsabilidade do Coordenador da Classe. 

12. PROTESTOS 

Todos os protestos ocorridos numa série ou taça deverão  ser  encaminhados  em  
formulário  adequado, ao Juiz Geral do evento ou seu pré-posto, até uma hora após a 
chegada da CR em terra e o julgamento deverá ocorrer antes do encerramento desta série 
ou taça. A Comissão de Protestos será composta por no mínimo três e no máximo cinco 



membros, sendo estes convidados pelo Coordenador ou seu pré-posto. Os julgamentos 
serão realizados de forma aberta, com direito à assistência de todos os interessados. Os 
procedimentos devem atender as determinações da ISAF, do REGULAMENTO DA COSP, 
INSTRUÇÕES DE REGATA e da FEVESP. Caberá ao Juiz Geral do evento ou a seu pré-
posto, informar aos Capitães de Flotilha sobre a existência de protestos e a estes 
coordenarem junto aos velejadores envolvidos, os procedimentos para o julgamento dos 
mesmos. 

13. PREMIAÇÃO 

13.1. A premiação para cada série de regatas, quando possível e a critério do organizador, 
deverá ser feita da seguinte forma: 

� 1o ao 3o lugares da categoria veterano juvenil 
� 1o ao 3o lugares da categoria veterano infantil 
� 1o ao 3o lugares da categoria veterano mirim 
� 1o ao 3o lugares geral feminino 
� 1o ao 3o lugares geral (sem distinção de sexo) 
� 1o ao 10o lugares da categoria principiante 

As categorias mirim, infantil e juvenil serão disputadas por meninos e meninas, 
indistintamente. As classificações gerais tanto femininas quanto masculinas incluem 
principiantes. 

1. Ao primeiro colocado do RANKING DA COSP caberá o Troféu Rotativo doado por 
um patrocinador e ficará em seu poder por um ano. O velejador assume desta forma 
a responsabilidade pela guarda e zelo do troféu devendo devolvê-lo à Coordenação 
da Classe quando do término do calendário do ano seguinte. O troféu ficará em 
definitivo com o velejador que conseguirá ser o primeiro colocado no Ranking por 
três anos consecutivos. 

13.3. Os dez primeiros colocados do RANKING DA COSP serão premiados em solenidade 
cujos moldes serão definidos a cada final de ano. 

13.4. Para o caso dos iniciantes, a premiação ficará por conta das respectivas escolas de 
vela e clubes organizadoras. 

14. SEGURANÇA 

14.1. A partir do momento em que o velejador colocar seu barco na água, até o seu 
retorno e check-out no clube/sede, todos os elementos de flutuabilidade e segurança 
deverão estar em perfeitas condições de uso para o fim a que se destinam, inclusive 
baldes e remos. Para todos os eventos da classe serão exigidos os equipamentos de 
segurança obrigatórios em eventos a nível nacional e internacional. Todos os velejadores 
deverão estar vestidos com coletes salva-vidas, devidamente ajustados e fechados por 
todo o tempo em que permanecerem na água. A bolina deverá ser amarrada ao casco e o 
leme fechado com trava. 

Cada velejador deverá ter amarrado ao seu colete salva-vidas um apito que somente 
deverá ser utilizado em casos de emergência para chamar a atenção da CR e/ou de 
barcos de apoio. O descumprimento deste item será considerado como falta grave pela 
CR e poderá implicar na desclassificação do velejador, da regata ou da série. A lista 
completa dos equipamentos de segurança atualizada a cada alteração encontra-se na 
área técnica de web-site da IODA ( www.optiworld.org ). 

14.2. Cada flotilha será responsável pela segurança e salvatagem de seus velejadores, 
devendo para tanto fazer a verificação dos itens de segurança, antes que cada velejador 
entre na água, além de contar com no mínimo um bote de apoio para cada dez 
velejadores, em caso de águas abrigadas e para cada sete velejadores em regatas e 
treinamentos no mar. 



14.3. Não será permitido que botes de técnicos e pessoal de apoio adentrem a área das 
regatas a não ser em casos claros e inequívocos de apoio a um ou mais velejadores 
necessitados, desde que não haja prejuízo dos demais. Entenda-se por prejuízo situações 
como obstrução de passagem de outras embarcações em regata, provocar ondas, orientar 
o velejador sobre a regata em curso, etc. O não cumprimento deste item permite ao 
velejador prejudicado, registrar protesto cujas penalidades poderão ser a desclassificação 
do velejador auxiliado ou da flotilha inteira, dependendo do caso. 

15. CAMPEONATO PAULISTA 

15.1. O Campeonato Paulista será regido por instruções de regatas próprias, que poderão 
ser diferentes destas. 

15.2. Serão disputados o Campeonato Paulista de Principiantes e o Campeonato Paulista 
de Veteranos, de acordo com o calendário da FEVESP. O Campeonato de Principiantes 
não terá veteranos correndo na mesma raia. O de Veteranos ao contrario, sendo evento 
de ranking, estará aberto também a Principiantes. Neste caso os mesmo competem por 
um titulo diferente denominado Taça Cosp para Principiantes. 

15.3. O Campeonato Paulista de Principiante será validado com no mínimo quatro regatas 
e não terá mais de doze regatas. 

15.4. O Campeonato Paulista de Principiante será ,de preferência, realizado ao final do 
primeiro Semestre . 

16.  EQUIPAMENTOS 

16.1. Todo o velejador deverá manter o seu equipamento, inclusive os de segurança, 
completo e atualizado conforme as regras da classe. O não cumprimento deste item será 
considerado falta grave e poderá desclassificar o velejador de uma regata ou da série. 

1. No caso de avaria do casco, da vela, do leme, da bolina, da mastreação (mastro, 
retranca e espicha), da cana e/ou extensão do leme, os mesmos somente poderão 
ser substituídos com a permissão por escrito do Júri, modificando a regra 4.6 da 
IODA. Se a avaria ocorrer entre as regatas realizadas no mesmo dia, a permissão 
por escrito do Júri, deverá ser dada antes do término do prazo de protesto do dia em 
que a troca foi feita. 

17.   DISPOSIÇÕES FINAIS 

Os casos de natureza administrativa, omissos nestas instruções, serão dirimidos pela 
COSP ou por uma comissão por ela indicada. 

B  –  ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

1. CAPITÃES DE FLOTILHA 

a. Eleitos de acordo com o Estatuto e Regulamento Nacional da Classe. 

b. Representa legal e legitimamente a Flotilha de seu Clube perante a COSP e ABCO. 

c. Representa a Flotilha nos eventos oficiais tais como CAMPEONATO BRASILEIRO, 
REGIONAIS e ESTADUAIS. 

d. Toda a comunicação entre os órgãos e/ou departamentos a qual a Flotilha esteja 
vinculada, deverá ser feita via Capitão de Flotilha, bem como toda a comunicação entre os 
velejadores da Flotilha com os órgãos e/ou departamentos deverão ser feitas através do 
Capitão de Flotilha. 

2. COORDENADOR 



De acordo com o Estatuto e o Regulamento Nacional da Classe, é eleito pelos Capitães de 
Flotilha ou seus representantes, portanto, representa as Flotilhas perante os órgãos e/ou 
departamentos á qual a Coordenadoria esteja vinculada. 

As decisões da Coordenadoria deverão ser tomadas em colegiado com os Capitães de 
Flotilha ou seus representantes. Em casos de ausência de unanimidade a matéria será 
votada e aprovada pela maioria dos C.F. presentes. Em casos excepcionais e de urgência, 
as decisões poderão ser tomadas por parte do Coordenador e Vice-Coordenador mais no 
mínimo dois Capitães de Flotilha. 

3. VICE-COORDENADOR 

É escolhido pelos Capitães de Flotilha e pela Coordenadoria 

4. COORDENADOR de PRINCIPIANTES 

É escolhido pelo Coordenador e submetido ao comando do Coordenador Geral. 

5. COORDENADOR de LOGÍSTICA 

É escolhido pelo Coordenador e submetido ao comando do Coordenador Geral. 

6. TESOUREIRO 

É escolhido pelos Capitães de Flotilha e pela Coordenadoria. 

7. COMITE DE DICIPLINA 

É formado pelos Capitães de Flotilha e Coordenadoria para apreciar e julgar os possíveis 
incidentes, em como, interpretar as normas dentro do bom senso e do uso e costume que 
seguem as regras sócio-civis. 

8. MEDIDOR DA CLASSE 

É nomeado pela Coordenadoria e pelos Capitães de Flotilha. É o responsável pela 
verificação e acompanhamento das documentações dos barcos e aferição das medidas. 

9. CHEFE DE DELEGAÇÃO 

É nomeado pela Coordenadoria e pelos Capitães de Flotilha tendo, portanto, amplos 
poderes para tomar quaisquer decisões que se fizerem necessárias para o bom 
desempenho da Equipe num campeonato. 

Será o responsável pela organização e estruturação da delegação, visando a manutenção 
da boa ordem e representando a delegação perante a organização dos Campeonatos bem 
como, pela administração financeira da Delegação. 

10. TÉCNICO 

Nomeado pela Coordenadoria e Capitães de Flotilha devendo sua atividade restringir-se a 
aspectos ligados à vela, à manutenção do espírito de equipe, competitividade, 
camaradagem e respeito mútuo entre os membros da Delegação e não devendo se 
envolver nos aspectos administrativos da mesma. 

Contará com o apoio do Chefe de Delegação e de eventuais Capitães de Flotilha ou seus 
representantes para possíveis problemas que poderão surgir fora da atividade a ele 
delegada. 

11. REPRESENTANTE DA FLOTILHA 

Para eventos Estaduais, Regionais e Nacionais, deverá ser indicado um representante da 
Flotilha que poderá ser o próprio Capitão de Flotilha ou um representante indicado pela 
Flotilha (uma pessoa pertencente a outra Flotilha e/ou Chefe de Delegação entre outros 
que venham a comparecer ao evento). Este representante deverá zelar pelos velejadores 
da Flotilha que ele representa. 



C  –  OBRIGAÇÕES DOS VELEJADORES / CÓDIGO DE DISCIPLINA 

1. MORALIDADE 

Todo velejador deverá observar os bons costumes éticos e morais de uma boa educação. 

2. COLEGUISMO 

Todo velejador deverá observar o espírito de coleguismo visando uma boa coexistência no 
seu sentido lato. 

3. RESPEITO 

Todo velejador deverá respeitar as normas e procedimentos da ISAF, FBVM, FEVESP, 
ABCO e COSP, entre outros, bem como manter a educação, o respeito físico e moral 
perante seus colegas, Capitães de Flotilha, Comissões de Regata, Comissões de Protesto, 
Técnicos, Coordenadores, Chefes de Delegação e demais membros participantes da 
classe. 

Todo velejador deverá respeitar fazendo bom uso dos bens físicos de nossos anfitriões, 
hotéis onde estejam hospedados, equipamentos vélicos próprios e de seus colegas, bem 
como dos veículos de transporte, equipamentos de salvatagem, etc. 

4.  RELACIONAMENTO ENTRE OS MEMBROS DA COSP 

O relacionamento entre os Capitães de Flotilha deverá sempre ser de forma cordial e 
respeitosa. 

A comunicação entre os membros da COSP com o ambiente externo deverá preservar 
sempre, o interesse da flotilha maior que é a da COSP em detrimento do individualismo de 
cada Flotilha isoladamente. 

O espírito de equipe, coleguismo e de integração deverá ser a tônica maior da COSP. 

Somente dentro deste espírito é que conseguiremos manter a COSP bem como 
almejarmos o seu crescimento quantitativo e qualitativo. 

5.  PENALIDADES 

As penalidades, conforme o nível de gravidade da infração, poderão ser: 

1. Advertência. 

2. Suspensão. 

1. Proibição temporária na participação em regatas do calendário da COSP. 
2. Exclusão da Delegação, e retorno ao Estado de origem, em caso de Campeonatos 

Estaduais, Regionais, Nacionais e Internacionais. 

1. Expulsão da Classe em São Paulo. 

São Paulo – 12 de Setembro de 2009. 
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