
Pelo YCP: Marina Ruschmana.
Pelo CCSP: ausenteb.
Pelo YCSA: Ricardo Lowyc.
Pela EVI - Fernando Rabello 9CF) e Alexandre Paradeda (técnico)d.

e. Pela EVSS: Marcos
Pela COSP: Ana Avoletta (ccord), Marcelo Chao (tesoureiro)f.

Participantes:1)

Participaram alguns pais como convidados e Cuca Sodré - pela FEVESP

a. Por 4 votos a favor e 1 manifestação de preocupação com as datas enviadas por mensagem pela 
Cristine Leirner do CCSP, foi aprovado que o Campeonato Paulista de 2018 será realizado na Ilha 
Bela de 19/Dez a 22/Dez. 

b. Não haverá etapa em São Paulo
c. O campeonato será aberto a todos os velejadores de OP do Brasil. 
d. O nome do campeonato será Campeonato Paulista Aberto de OP - 2018

2) Campeonato Paulista de 2018

3)
apresentação das contas de 2017 - foram revisados os resultados e palicação do recurso em 2017 
e apresentado o saldo final de R$6975,00

a.

b. A anuidade de 2018 foi aprovada por unanimidade no valor de R$190,00 para pagamento até 
31/Março de 2018 e de R$220,00 para pagamento fora deste prazo..

i. Ana vai solicitar ajuda para a FEVESP e eles também irão conversar com o YCSA 

c. Os projetos sociais da IlhaBela e São Sebastião deverão realizar o pagamento pelo intermédio de 
outras instituições já que a COSP não emite NF. 

i. Premiações finais de ranking e campeonato estadual
○ palestras com nomes importantes do esporte (preparadores físicos, motivadores 

emocionais, regras, etc)
○ Rastreamento de regata  tipo TRAC-TRAC
○ Filmagem e streaming com DRONE, transmissão ao vivo
○ Eventos para velejadores Pré Regata - Lowy, Marina irão verificar entre si e com os demais 

clubes
○ Clinicas com técnicos de renome. 

d. Foram listados algumas ideias de projetos que podem ser immplementados para uso do recurso 
acolhido

Orçamento

a. A IlhaBela informou sobre o seu calendário interno de regatas e formalizou o seu convite a todos os 
velejadores de São Paulo, colocando também os alojamentos da escola à disposição dos 
velejadores. Este convite será postado no site da classe contendo as datas das regatas

b. Reforçamos a necessidade de prepararmos a sucessão da coordenação, vice coordenação e que 
precisamos de recursos imediatos para auxiliar com tesouraria e manutenção do arquivo de fotos 
e site da classe

4) Outros
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