
Classe Optimist de São Paulo (COSP) 
 

ATA REUNIÃO COSP EM 11/NOV/2017 
1. Participantes: 

a. Pelo YCP: Marina Ramos 
b. Pelo CCSP: Fabio Vassel 
c. Pelo YCSA: Alice Reimer e Maria Celia Vaz 
d. Pela EVI - Fernando Rabello - Novo capitão da Flotilha Borrachudo 
e. Pela COSP: Ana Avoletta (ccord), Ricardo Lowy (vice), Volnys Bernal 

(comunicação) 
2. Revisão e aprovação final do novo regulamento da Classe Optimist em São 

Paulo 

a. Realizamos a revisão  aprovação do regulamento da classe que foi então 
enviado a todos via e-mail para últimos comentários e será publicado no 
portal até o final do mês. 

b. Principais modificações estão relacionadas a: 
o Definição de categorias EST e VET 
o Mudança de EST para VET 
o Largadas e ranking separados para EST e VET 
o Premiação dividida por cat MIR, INF e JUV para meninas 
o Critério para definir flotilha ativa 

3. Apresentação do novo CF da Ilhabela - Flotilha Borrachudos 

a. Fernando Rabello apresentou-se e explicou em linhas gerais que a 
Flotilha Borrachudos se transformará em uma ONG permitindo que, com a 
participação ativa da sociedade, sejam angariados fundos para o custeio 
das despesas dos velejadores da flotilha 

b. A COSP reconfirmou seu apoio aos projetos sociais e isenção do 
pagamento da anuidade pelos velejadores VET que irão ao Brasileiro,  em 
caráter excepcional 

4. Qualidade técnica 

a. A coordenadora, Ana Avoletta, expos preocupações com a queda na 
qualidade técnica e preparação das regatas de ranking, apelando a todos 
os CFs que conversem com seus clubes no sentido de reforçar a 
importância de tais regatas para o aperfeiçoamento técnico e 
competitividade de nossos  velejadores. Neste sentido, a coordenação 
tem conversado com a FEVEP, Cuca Sodré, solicitando apoio para melhor 
formação e oferta de juízes de regata e de protesto. 

5. Campeonato Paulista por Equipes  

a. Discutimos a formação da CR do Campeonato por Equipes e ficou 
definido que o COSP aplicará os melhores esforços para montar uma 
equipe com Juiz da CR, 2 bandeiras amarelas e CR na chegada. A COSP 
solicitou que os valores fossem informados e que se houver possibilidade 
contribuiria para o custeio desta organização já que é muito importante 
para preparação das equipes para o Brasileiro de 2018. 

 


