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ATA REUNIÃO COSP EM 19/AGO/2017 
 

1. Participantes: 

a. Pelo YCP: Marina Ramos que apresentou também Renata Acayaba 

como sua vice CF 

b. Pelo CCSP: Fabio Vassel 

c. Pelo YCSA: Alice Reimer e Maria Celia Vaz 

d. Pela EVSS - Escola Vela São Sebastião - Marcos Vinícius 

e. Pela COSP: Ana Avoletta (ccord), Ricardo Lowy (vice), Volnys Bernal 

(comunicação), Marcelo Chao (tesouraria) 

f. Convidado: Ricardo Didier - tesoureiro ABCO 

2. Sobre o calendário da classe para 2018 / 2019 e 2020 

a. Foi apresentado o programa da FEVESP que dividiu as classes de São 

Paulo em grupos de semelhança 

b. O OP  faz parte do grupo Vela Jovem 

c. A maioria das regatas de ranking do OP serão disputadas na raia 2 

juntamente com as outras classes do grupo Vela Jovem 

d. Todos os velejadores deverão federar-se a partir de 2018. Detalhes e 

valores serão definidos e informados pela FEVESP 

e. O calendário (anexo) foi revisto e aprovado pelos CFs presentes. A  

COSP  então irá comunicar a FEVESP que, em reunião, no final do mês 

de agosto, irá apresentar a versão final do calendário 

f. A proposta colocada pela EVI de transformar a regata de OP da 

semana de vela da Ilha não foi aprovada. A justificativa é que o período 

é considerado de férias escolares e de outras atividades para as famílias 

e não há como elas se comprometerem também no mês de julho, a 

participação dos seus filhos. 

g. Iremos informar a FEVESP que a Classe OP concorda e até prefere que 

a etapa do litoral do Paulista de OP seja feita juntamente com uma 

etapa do Campeonato Paulista de VELA Jovem,  desde que seja 

montada uma raia a parte para o OP para evitar que eles "sigam" os 

velejadores de outras classes. 

h. Ana vai enviar email para ABCO informando que é muito importante 

que na Assembleia da ABCO de 2018 já fiquem definidas as datas e 

locais para os Brasileiros e Seletivas de 2019 e 2020 já que a FEVESP 

está determinando o calendário trienal. 

3. Sobre premiação do Campeonato Paulista 

a. Ficou decidido que a premiação do Campeonato Paulista de OP será 

feita no dia da última etapa do Campeonato e não mais na festa de 

encerramento, no final do ano. A COSP vai tentar viabilizar já para este 



ano esta premiação mas se não for possível , passará a ser assim a 

partir de 2018. 

b. No final do ano permanecerão as premiações do Campeonato Paulista 

de OP por equipes e do Ranking Paulista de OP 

4. Sobre regatas para velejadores escola e pré regata 

a. Renata colocou sua preocupação de que as Regatas voltadas para 

escola e pré regata estão hoje muito informais e com formatos que 

podem vir a desestimular o velejador de OP a progredir. Houve 

consenso sobre esta colocação 

b. A COSP então comprometeu-se a colaborar mais em 2018 com as 

regatas que os clubes organizarem para este fim (exemplo atual Copa 

SP), organizando um formato mais parecido com as regatas de ranking 

e premiação no dia para 1o 2o e 3o lugar e certificados ou outros 

prêmios simbólicos para os demais participantes. 

c. Abriu-se novamente a discussão sobre incluir tais velejadores nas 

regatas de ranking e separar as largadas de EST e VET. Atualmente as 

regatas não tem número suficiente de velejadores para que isso seja 

implementado, mas a COSP manterá este assunto em pauta para que 

em um futuro, considerando um número limite mínimo de barcos nas 

regatas, esta opção possa ser revista. Neste caso, os velejadores que 

não fossem VET, correriam com fita VERDE presa ao pique. 

5. Sobre a definição das equipes de SP para competir no Brasileiro de 2018 

a. Ficou definido que serão formadas equipes fixas pelos clubes. Cada 

clube irá informar a COSP o nome  dos velejadores da sua equipe que 

serão os competidores no Brasileiro de 2018. Espera-se com isso que 

São Paulo melhore suas chances uma vez que a experiência tem 

demonstrado que uma equipe coesa e que já tenha treinado junta 

anteriormente é melhor do que uma equipe formada no Brasileiro. Com 

isso fica definido que YCSA terá uma equipe, CCSP+YCP terá uma 

equipe e LITORAL terá uma equipe. 

b. A COSP irá encaminhar email aos técnicos de São Paulo para que eles 

discutam e apresentem uma proposta que defina qual será o critério 

para selecionar as equipes que representarão o estado no Brasileiro 

caso as vagas obtidas pelo estado forem menor que 3 equipes. 
 


