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Abreviaturas 

Abreviatura Descrição 

ABCO Associação Brasileira da Classe Optimist 

AR Aviso de Regata 

CBVELA Confederação Brasileira de Vela 

COSP Classe Optimist de São Paulo 

BFD Black Flag Disqualification 

Desclassificado pela regra 30.4 (queimou a largada com bandeira 
preta). 

CR Comissão de Regatas 

DNC Did not come to starting area. 

Não fez a inscrição, não fez o check-in ou não compareceu na área de 
partida. 

DNE Disqualification that is not excludable. 

Desclassificação não descartável.  

DNF Did not finish. 

Não cruzou a linha de chegada.  

DNS Did not start  

Não partiu (não foi DNC, OCS, BFD ou UFD).  

DSQ Disqualification. 

Desclassificado.  

FEVESP Federação de Vela do Estado de São Paulo 

IODA International Optimis Dingue Association – Associação Internacional de 
barcos optimist. 

OCS On course side at start or broke rule 30.1 

Desclassificado pela regra 30.1 (queimou a largada com bandeira 
papa). 

IR Instrução de regata 

RDG Redress - points set by protest hearing 

Reparação concedida. 

RET Retired. 

Retirou-se da regata 

UFD Uniform Black Flag 

Desclassificado pela regra 30.3 (queimou a largada com bandeira 
uniform). 

WS World Sailing 
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Glossário 

Termo Descrição 

Capitão de flotilha Representante da Flotilha perante a COSP, a ABCO e a Entidade de 
Vela.  

Check in Registro da embarcação no momento que entra na água (deixa a sede 
do evento)  

Check out   Registro da embarcação no momento que sai da água (retorna à sede 
do evento). 

Entidade de vela Clube, marina, escola de vela, órgão publico ou qualquer outra 
entidade que mantenha vínculo com velejadores. 

Flotilha Grupo de velejadores de uma mesma Entidade de Vela  

Gate de popa Um gate (portal) de popa é constituído por duas bóias ao final da perna 
de popa. O velejador deve passar entre as duas bóias e montar uma 
delas para seguir a próxima perna em contravento. 

Ranking estadual Ordem (classificação) dos velejadores da COSP baseados no 
resultado da sua participação nas regatas de ranking em um 
determinado ano. 

World Sailing Nova denominação da International Sailing Federation (ISAF). 
Entidade governante mundial do esporte a vela, reconhecida pelo 
Comitê Olímpico Internacional e Comitê Paraolímpico Internacional. 
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1 Introdução 

Art. 1º  Este regulamento estabelece normas específicas para a Classe Optimist do 

Estado de São Paulo (COSP), conforme requisito do Capítulo IX do Estatuto da 

Associação Brasileira da Classe Optimist (ABCO). 
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2 A associação e seus objetivos 

2.1. Objetivos 

Art. 2º  A Associação da Classe Optimist de São Paulo (COSP) tem por objetivo 

maior proporcionar o desenvolvimento do esporte da vela no Estado de São Paulo 

pela prática segura da vela infanto-juvenil na classe optimist. 

2.2. Associado da COSP 

Art. 3º  O associado da COSP é o velejador de optimist regularmente inscrito e quite 

com taxa de anuidade, quite com a FEVESP, elegível pelo estatuto da Associação 

Brasileira da Classe Optimist (ABCO) e pertencente a uma flotilha. 

Art. 4º  A taxa da anuidade da COSP é estabelecida pelo Conselho da COSP a cada 

ano. Também é estabelecido um desconto para pagamento antecipado dentro de um 

prazo limite. 

Art. 5º  O velejador que estiver inadimplente com a taxa de anuidade da COSP não 

será incluído no Ranking Estadual e conseqüentemente não será elegível para o 

Campeonato Brasileiro. 
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3 Estrutura organizacional 

3.1. Flotilha 

Art. 6º  Os velejadores de uma mesma Entidade de Vela (clube, marina, escola de 

vela, órgão publico, etc) se organizam em flotilhas.  

Art. 7º  Uma flotilha é composta pelos seguintes membros: 

o Velejadores. 

o Capitão de flotilha. 

o Vice-capitão de flotilha. 

o Técnicos da flotilha. 

Art. 8º  Na ausência do Capitão de Flotilha, responde o Vice-capitão de Flotilha. 

Art. 9º  O Capitão de Flotilha é o representante da Flotilha perante a COSP, a ABCO 

e a Entidade de Vela.  

Art. 10º  O Capitão de Flotilha representa a Flotilha nos eventos oficiais tais como 

campeonato brasileiro, campeonatos regionais e campeonatos estaduais. 

Art. 11º  Uma flotilha é considerada ativa pela COSP se no ano anterior participou 

com no mínimo dois velejadores em 50% das regatas válidas para o Ranking 

Estadual, além de ter cumprido as exigências estabelecidas no Estatuto da ABCO. 

3.2. Órgãos da COSP 

Art. 12º  A Classe Optimist de São Paulo (COSP) possui os seguintes órgãos: 

o Coordenadoria da COSP. 

o Conselho da COSP. 

3.3. Coordenadoria da COSP 

Art. 13º  A Coordenadoria da COSP é composta pelos seguintes membros: 

o Coordenador. 

o Vice-coordenador. 

o Tesoureiro. 

o Medidor  

o Secretário de Ranking. 

o Secretário de Comunicação. 

Art. 14º  O Coordenador, Vice-Coordenador e Tesoureiro são eleitos pelos Capitães 

de Flotilha do estado, bianualmente, nos anos ímpares, iniciando seu mandato em 1º 

de fevereiro. 
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Art. 15º  Conforme o artigo 36 do estatuto da ABCO compete ao Coordenador: 

a. Cumprir e fazer cumprir a legislação nacional, o Estatuto e Regulamentos da 

COSP, ABCO e IODA, bem como subordinar-se às determinações da 

FEVESP, CBVela e World Sailing. 

b. Empenhar-se no desenvolvimento da classe optimist no Estado de São Paulo, 

apoiando o desenvolvimento das flotilhas existentes, bem como promovendo a 

criação de novas. 

c. Representar as Flotilhas do Estado de São Paulo perante a CBVela e ABCO. 

d. Nomear o Medidor Estadual. 

e. Representar os associados da classe nas reuniões das Federações Estaduais, 

podendo delegar esta competência. 

f. Receber dos Capitães de Flotilha as taxas da ABCO de seus associados 

repassando-as ao Secretário Nacional. 

Art. 16º  Além destas atribuições, compete também ao Coordenador nomear o 

Secretário de Ranking e o Secretário de Comunicação. 

Art. 17º  O Vice-coordenador representa o Coordenador na sua ausência. 

Art. 18º  O Tesoureiro é responsável por controlar os recebimentos das anuidades e 

controlar os pagamentos realizados pela COSP.  

Art. 19º  O Medidor é o responsável pela verificação e acompanhamento das 

documentações dos barcos e aferição das medidas. 

Art. 20º  O Secretário do Ranking é responsável dela elaboração e controle dos dados 

dos velejadores da classe, incluindo a data da primeira regata COSP disputada, e 

pela elaboração do ranking anual parcial e final da COSP.  

Art. 21º  O Secretário de Comunicação é responsável por manter o site da classe 

atualizado com as informações da COSP. 

Art. 22º  O principal canal de comunicação da COSP com os velejadores e capitães 

de flotilha é o site da COSP. No site da classe devem estar publicados: 

o O Regulamento da COSP. 

o Os membros da Coordenadoria da COSP. 

o As flotilhas e seus capitães de flotilha. 

o As convocações e pautas das reuniões do Conselho da COSP. 

o As atas das reuniões do Conselho da COSP. 

o Os comunicados da COSP. 

o O calendário de regatas da COSP. 

o Os avisos de regata, as instruções de regata e as súmulas dos campeonatos 

da COSP. 

o O ranking da COSP. 
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3.4. Conselho da COSP 

Art. 23º  O Conselho da COSP é o órgão soberano e deliberativo da COSP, sendo 

constituído pelo coordenador da COSP, ou na sua ausência pelo vice-coordenador, e 

pelos Capitães de Flotilha. 

Art. 24º  O Conselho da COSP reúne-se em caráter ordinário durante as etapas de 

regata de ranking (incluindo o Campeonato Paulista), sendo convocado pelo 

Coordenador ou Vice-coordenador da COSP. As reuniões do Conselho da COSP são 

abertas aos velejadores e seus representantes legais. 

Art. 25º  Os seguintes membros têm direito a voto nas reuniões do Conselho da 

COSP: 

o Coordenador ou, na sua ausência, o vice-coordenador. 

o Capitães das flotilhas ativas. 

Art. 26º  A convocação para as reuniões extraordinárias do Conselho da COSP deve 

ser realizada com antecedência mínima de 7 dias e incluir a pauta da reunião.  

Art. 27º  A participação nas reuniões do Conselho da COSP pode ser presencial ou 

remota por conferência. 

Art. 28º  As decisões do Conselho da COSP são tomadas por votação entre os 

participantes sempre por maioria simples, exceto as que envolvam a alteração do 

Regulamento da COSP, que exige aprovação por 2/3 dos participantes. Em caso de 

desempate, o desempate é pelo voto do coordenador. 

Art. 29º  A reunião do Conselho da COSP que envolva a reforma do Regulamento da 

COSP deve respeitar a seguinte sistemática: 

o A convocação para a reunião deve ser realizada com antecedência mínima de 

15 dias. 

o A pauta da convocação deve incluir a proposta de alteração do Regulamento. 

Art. 30º  O Conselho da COSP é responsável por apreciar e julgar os possíveis 

incidentes de disciplina, bem como, interpretar as normas dentro do bom senso e uso 

e costumes. 
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4 Divisões dos velejadores 

4.1. Velejador estreante e veterano 

Art. 31º  Os velejadores da COSP são divididos nas categorias veterano e estreante e 

nos gêneros masculino e feminino. 

Art. 32º  Os velejadores veteranos da COSP são divididos em níveis vinculados à 

idade: mirim, infantil e juvenil, conforme determinado pelo Estatuto e Regulamento 

Geral da ABCO. 

Art. 33º  Cabe ao conselho da COSP estudar casos especiais. 

4.2. Velejador de optimist em formação  

Art. 34º  Além das categorias estreante e veterano, a Classe Optimist de São Paulo 

(COSP) apoia as iniciativas de formação de velejadores pelas escolas de vela e 

flotilhas de formação. O velejador em formação é aquele que freqüenta uma escola 

de vela, não é associado à COSP e nunca disputou uma regata oficial da classe, seja 

da classe de São Paulo ou de outro estado. 

Art. 35º  Estas regatas simuladas têm a finalidade de permitir que o velejador em 

formação entenda os conceitos das regatas, seu comportamento frente a outros 

velejadores e comissão de regata e a súmula de resultados. Por este motivo, os 

instrutores têm permissão de adentrar na raia e auxiliar o velejador durante estas 

regatas simuladas. 

4.3. Categoria e nível em série de regatas 

Art. 36º  Em um campeonato constituído por uma série de regatas, vale a categoria e 

nível do velejador no primeiro dia em que participou das regatas da série. Esta regra 

inclui a série de regatas que formam o Ranking Estadual (Ranking Paulista) e o 

Campeonato Paulista. 
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5 Regatas  

5.1. Disposições Gerais 

Art. 37º  Uma regata da COSP é realizada pelo clube sede com o apoio da COSP, 

FEVESP e dos patrocinadores. 

Art. 38º  As regatas da COSP são realizadas de acordo com as regras de regata da 

World Sailing, regras da IODA, Estatuto e Regulamento da ABCO e recomendações 

da CBVela e FEVESP. 

Art. 39º  As regatas da COSP podem ser classificadas em regata individual de 

ranking, regata de equipe e regata festiva, esta última, organizada pela COSP mas 

não válida para o ranking. 

5.2. Calendário de regatas 

Art. 40º  O Conselho da COSP é responsável pela elaboração do calendário da 

COSP. 

Art. 41º  As regatas de ranking e de equipes da COSP são programadas para ocorrer 

em finais de semana, exceto aqueles com feriado prolongado. 

5.3. Aviso de regata 

Art. 42º  As seguintes informações sobre as regatas devem constar do Aviso de 

Regata: 

o Datas das regatas. 

o Horário do sinal de atenção da 1ª largada do dia. 

o Horário limite para largada. 

o Horário limite para a largada no último dia da série de regatas. 

Art. 43º  O horário limite para a largada do último dia da série de regatas, caso o dia 

seguinte seja dia letivo de aula, deve ser no máximo 16h00, de forma a favorecer um 

retorno tranqüilo dos velejadores às suas residências. 

Art. 44º  O horário limite poderá ser alterado desde que aprovado pelo Conselho da 

COSP. 

5.4. Inscrição 

Art. 45º  São elegíveis para participar das regatas da Classe Optimist de São Paulo 

(COSP) os velejadores associados à COSP ou de outros estados ou países, desde 

que comprovem sua associação à classe optimist local.   
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Art. 46º  É obrigatória a inscrição do velejador em cada evento. A inscrição e o termo 

de responsabilidade completamente preenchido e assinado pelo responsável devem 

ser apresentados à entidade organizadora, conforme AR do evento. É considerado 

participante somente o velejador regularmente inscrito na regata ou na série.  

Art. 47º  As inscrições são validadas pela COSP depois de verificada a elegibilidade 

do velejador e o preenchimento correto da documentação. 

Art. 48º  As regatas da COSP não possuem cobrança da taxa da inscrição. Porém, o 

conselho da COSP pode autorizar a Entidade Organizadora a cobrar taxa de 

inscrição.  

5.5. Medição 

Art. 49º  A CR pode solicitar, a qualquer momento, que uma embarcação ou qualquer 

de seus equipamentos sejam verificados e medidos. 

5.6. Percurso 

Art. 50º  A COSP adota preferencialmente o percurso trapezoidal oficial da IODA.  

Art. 51º  A critério da CR pode ser adotado o percurso barla-sota de 5 pernas, 

indicado pelo galhardete G1 e/ou pelo número 1 no quadro de aviso da CR. 

Alternativamente, pode adotar o percurso barla-sota de 4 pernas, indicado pelo 

galhardete G2 e/ou pelo número 2 no quadro de aviso da CR. 

Art. 52º  Nos percursos, ao final da perna de popa pode haver, opcionalmente, um 

gate de popa. 

Art. 53º  A distância entre as marcas ficará a critério da CR, respeitando as condições 

de vento, correnteza, canais de movimentação de embarcação e acidentes 

geográficos, sempre procurando respeitar a meta de tempo de chegada do primeiro 

colocado. 

5.7. Check in e check out 

Art. 54º  O Capitão de Flotilha, ou seu delegado, é responsável pela realização do 

registro da embarcação no momento que entra na água (check in). No momento do 

check in deve ser realizada a verificação dos equipamentos de segurança da 

embarcação e do velejador. 

Art. 55º  O Capitão de Flotilha, ou seu delegado, é responsável pela realização do 

registro da embarcação no momento que sai da água (check out). No check out deve 

ser verificado se todos os velejadores retornaram da água. Eventual demora de 

retorno de velejador deve ser comunicada imediatamente à organização do evento. 

Art. 56º  O não cumprimento do controle de check in e check out pode, a critério da 

COSP, incorrer em punição para toda a flotilha. 
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Art. 57º  Nas regatas disputadas no mar, um representante da COSP deve 

supervisionar a realização do check in e check out. 

5.8. Largada 

Art. 58º  O procedimento de largada é o definido nas pelas regras de regata da World 

Sailing com a aplicação das restrições da IODA: 

Art. 59º  A bandeira P (Papa) não é mais utilizada pela classe optimist. 

Minutos 

para a 

partida 

Significado Bandeira Sinal sonoro 

5 Sinal de atenção Bandeira da classe levantada 1 

4 Sinal de preparação Uniform ou Preta levantada 1 

1 1 minuto para partida Bandeira de preparação removida 1 longo 

0 Partida Bandeira da classe removida 1 

5.9. Tempos limites 

Art. 60º  As informações sobre os tempos limites das regatas devem constar da 

Instrução de Regata. A tabela a seguir apresenta os valores de referência utilizados 

pela COSP. 

Parâmetro Descrição Ref. 

TEMPO_ESTIMADO_REGATA Tempo estimado para o 1º velejador completar a 

regata 

50 min 

TEMPO_LIMITE_MARCA1 Limite de tempo para o 1º velejador contornar a 1ª 

marca 

30 min 

TEMPO_LIMITE_REGATA Limite de tempo para o 1º velejador completar a 

regata   

90 min 

PRAZO _APOS_PRIMEIRO Prazo limite de chegada após a chegada do 1º 

barco 

20 min 

 

Art. 61º  Se nenhum barco passar pela marca 1 no seu tempo limite 

(TEMPO_LIMITE_MARCA1) a regata deverá ser anulada. Isto altera a regra 62.1(a). 

Art. 62º  Se um barco não passar a linha de chegada dentro do prazo limite após a 

chegada do 1º barco (PRAZO_APÓS_PRIMEIRO) sua pontuação deve ser DNF. Isto 

altera as regras 35, A4 e A5. 
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5.10. Chegada 

Art. 63º  A CR deve anotar a chegada das embarcações da regata na planilha de 

água de forma contínua e seqüencial, observando a ordem estrita de chegada de 

cada velejador, independente da categoria do velejador.  

Art. 64º  A CR deve anotar o horário de chegada do primeiro velejador da regata. 

Art. 65º  A CR deve anotar a chegada das embarcações até decorrido prazo limite de 

chegada após a chegada do 1º barco (PRAZO _APOS_PRIMEIRO). 

5.11. Forma de disputa 

Art. 66º  Cada campeonato é composto por um determinado número de regatas. A 

série de regatas de um campeonato só é considerada válida com um mínimo de duas 

regatas realizadas.  

Art. 67º  O barco do velejador estreante deve, obrigatoriamente, estar identificado por 

uma fita verde com no mínimo 40 cm de comprimento e 4 cm de largura fixada na 

ponta da espicha. 

Art. 68º  Os velejadores estreantes e veteranos são agrupados em flotilhas 

separadas. As largadas das flotilhas estreante e veterano são separadas, sendo 

identificadas por bandeiras de classe distintas.  

Art. 69º  Poderão ser realizadas no máximo 3 regatas por dia para a categoria 

veterano e 2 regatas por dia para a categoria estreante. 

5.12. Pontuação 

Art. 70º  A pontuação de cada série de regatas usa o Sistema Linear conforme o 

apêndice “A” das regras da World Sailing. 

Art. 71º  Nas regatas de ranking, o resultado final de cada série de regatas é 

registrado em súmulas separadas para as categorias estreante e veterano. A súmula 

utiliza as siglas de pontuação definidas pelas regras da World Sailing: 

o DNC - Não compareceu na área de partida.  

o UFD - Desclassificado pela regra 30.3 (queimou largada com bandeira 

Uniform).  

o BFD - Desclassificado pela regra 30.4 (queimou largada com bandeira Preta). 

o DNS - Não partiu (não foi DNC, OCS, UFD ou BFD).  

o DNF - Não cruzou a linha de chegada.  

o RET - Retirou-se da regata. 

o DSQ – Desclassificado.  

o DNE - Desclassificação não descartável.  

o RDG - Reparação concedida. 
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o DPI - Punição discricionária imposta. 

Art. 72º  O critério de descarte para uma série de regatas da COSP (incluindo o 

campeonato paulista e a composição ranking paulista) é de 1 descarte a cada 4 

regatas completadas. 

Art. 73º  O aviso de regatas (AR) deve informar a quantidade mínima de regatas que 

devem ser realizadas para validar a série de regatas. O valor mínimo permitido para 

constar no AR são duas regatas. 

5.13. Protestos 

Art. 74º  O velejador deve informar à CR a intenção de protestar após cruzar a linha 

de chegada. 

Art. 75º  Todos os protestos ocorridos numa série devem ser encaminhados em 

formulário adequado á CR, até uma hora após a chegada da CR em terra e o 

julgamento deverá ocorrer antes do encerramento desta série. A Comissão de 

Protestos será composta por no mínimo três e no máximo cinco membros, sendo 

estes convidados pelo Juiz Geral ou seu preposto. Os julgamentos serão realizados 

de forma aberta, com direito à assistência de todos os interessados. Os 

procedimentos devem atender às determinações da Instrução de Regata, World 

Sailing, Regulamento da COSP, e da FEVESP. Caberá ao Juiz Geral do evento ou a 

seu preposto publicar no Quadro de Avisos o protesto. 

Art. 76º  A instrução de regata pode prever o uso Apêndice T, das Regras da World 

Sailing 2017/2020. Neste caso, este primeiro julgamento será feito imediatamente, 

após o enceramento do prazo de entrega dos protestos. 

5.14. Premiação 

Art. 77º  Cada série de regatas deve incluir, a seguinte premiação: 

 

Categoria  

Veterano Geral Misto 1º ao 3º lugar 

Veterano Mirim Masculino 1º ao 3º lugar 

Veterano Mirim Feminino 1º ao 3º lugar 

Veterano Infantil Masculino 1º ao 3º lugar 

Veterano Infantil Feminino 1º ao 3º lugar 

Veterano Juvenil Masculino 1º ao 3º lugar 

Veterano Juvenil Feminino 1º ao 3º lugar 

Estreantes (*) 1º ao 10º lugar 

(*) caso o clube ou entidade organizadora da regata queira premiar mais 

ESTREANTES, fica permitido, a critério de cada organizador.  
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5.15. Segurança 

Art. 78º  Nos eventos da COSP são exigidos os equipamentos de segurança 

obrigatórios da classe optimist.  

Art. 79º  A partir do momento em que o velejador colocar seu barco na água até o seu 

retorno e check out na sede do evento, todos os elementos de segurança devem 

estar em perfeitas condições de uso para o fim a que se destinam: 

o Colete salva-vidas vestido, devidamente fechado e ajustado durante todo o 

tempo. 

o Apito amarrado ao colete para ser utilizado em caso de emergência para 

chamar a atenção de outros velejadores, da CR ou dos barcos de apoio. 

o Três flutuadores cheios, cada um preso por 3 alças. 

o Cabo de reboque flutuante com diâmetro mínimo de 5 mm e comprimento 

mínimo de 8 m amarrado ao pé-do-mastro, sem nós exceto pela alça na sua 

extremidade.  

o Baldes (de preferência 2), com no mínimo 1 litro de capacidade, amarrados ao 

barco. 

o Remo amarrado ao barco. 

o Mastro amarrado ao barco com cabo ou algema. 

o Bolina amarrada ao barco por cabo ou elástico. 

o Leme com trava. 

o Gato da escota com desengate rápido de puxar. 

o Macaco da retranca afastado não mais do que 10 cm. 

Art. 80º  A lista completa dos equipamentos de segurança atualizada a cada alteração 

encontra-se na área técnica de web-site da IODA ( www.optiworld.org ). 

Art. 81º  O descumprimento do uso do colete salva vidas e porte do apito amarrado ao 

colete é considerado como falta grave pela CR e causa a desclassificação do 

velejador na regata. 

Art. 82º  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 treinos no mar. 

Art. 83º  Não será permitido que bote de técnico e de pessoal de apoio adentrem a 

área das regatas a não ser em casos claros e inequívocos de necessidade de apoio 

de segurança a um velejador. Este apoio deve evitar prejuízo dos demais velejadores. 

Entenda-se por prejuízo situações como obstrução de passagem de outras 

embarcações em regata e provocar ondas. O não cumprimento desta regra permite 

ao velejador prejudicado o protesto. 

http://www.optiworld.org/
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Art. 84º  O técnico e a equipe de apoio da Flotilha devem: 

o Portar documentação da embarcação de apoio. 

o Portar habilitação da Marinha. 

o Portar na embarcação coletes salva-vidas. 

o Portar rádio VHF operacional (obrigatório para o mar) ou telefone móvel com 

cobertura de sinal na área de regatas. 

o Fazer uso de chave de segurança do motor com pulseira, no caso de bote. 

5.16. Equipamentos 

Art. 85º  O velejador deve manter o seu equipamento, inclusive os de segurança, 

completo e em conformidade com as regras da classe. O não cumprimento desta 

regra causa a perda de 5 pontos na regata (DPI de -5 pontos). 

Art. 86º  No caso de avaria, o equipamento pode ser substituído com a permissão por 

escrito da CR, modificando a regra 4.6 da IODA. Se a avaria ocorrer durante as 

regatas do dia, o velejador deve informar a CR na primeira oportunidade, sendo que a 

permissão por escrito da CR deve ser dada antes do término do prazo de protesto do 

dia. 

5.17. Elegibilidade para sediar regatas da COSP 

Art. 87º  A Entidade de Vela (clube, escola de vela ou marina) é elegível para 

organizar e sediar regatas do ranking da COSP se: 

o Tiver uma Flotilha ativa. 

o Estiver em dia com suas obrigações junto à FEVESP. 

o Dispor de alojamento para os velejadores de projetos sociais ou providenciar 

um em parceria com outra entidade ou organização. 

o Dispor da infraestrutura necessária para os veleiros e velejadores (rampa, 

vestiários e local para guarda e montagem dos barcos). 

o Dispor de, no mínimo, uma embarcação para a CR e uma embarcação de 

apoio. 

Art. 88º  O Conselho da COSP é o responsável pela definição do calendário e da 

sede das regatas da COSP.  

5.18. Casos não previstos 

Os casos de natureza administrativa, omissos nestas instruções serão dirimidos pelo 

Conselho da COSP ou pela comissão por ele indicada. 
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6 Campeonato Paulista 

Art. 89º  O Campeonato Paulista de Optimist é composto por regatas em água doce e 

regatas em água salgada distribuídas ao longo do ano de acordo com o calendário 

definido pelo conselho da COSP. 

Art. 90º  As regatas do Campeonato Paulista de Optimist fazem parte do ranking da 

COSP. 

Art. 91º  O Campeonato Paulista de Optimist seguem as regras estabelecidas para as 

regatas de ranking da COSP. 

6.1. Premiação 

Art. 92º  O Campeonato Paulista deve incluir, no mínimo, a seguinte premiação: 

 

Categoria Estreante Veterano 

Geral misto 5 5 

Mirim masculino 3 3 

Mirim feminino 3 3 

Infantil masculino 3 3 

Infantil feminino 3 3 

Juvenil masculino 3 3 

Juvenil feminino 3 3 
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7 Ranking Estadual  

Art. 93º  Em conformidade ao Capítulo VII do Regulamento da ABCO, a COSP 

organiza anualmente o Ranking Estadual da COSP (Ranking Paulista). 

Art. 94º  A composição do Ranking Estadual segue as regras estabelecidas para as 

regatas de ranking da COSP. 

7.1. Calendário 

Art. 95º  As regatas válidas para o Ranking Estadual serão aquelas com essa 

indicação no calendário da COSP 

Art. 96º  As regatas de Ranking Estadual são programadas de forma a não coincidir 

com as seguintes regatas previstas o calendário anual da ABCO e da IODA: 

o ABCO: 

o Campeonato Brasileiro de Optimist. 

o Copa Brasil de Estreantes. 

o Campeonato Norte-Nordeste de Optimist. 

o Campeonato Brasil-Centro de Optimist. 

o Campeonato Sul Brasileiro de Optimist. 

o IODA: 

o Campeonato Mundial de Optimist. 

o Campeonato Sul Americano de Optimist. 

o Campeonato Norte Americano de Optimist. 

o Campeonato Europeu de Optimist. 

Art. 97º  Em casos excepcionais de incompatibilidade desta regra com o calendário da 

ABCO e IODA, os velejadores que porventura deixarem de participar de qualquer 

regata do ranking em virtude de participação nos campeonatos acima, recebem, para 

essas regatas, a pontuação de reparação (pontos médios computados sobre todas as 

regatas do Ranking Estadual anteriores ao evento internacional do qual participaram). 

7.2. Pontuação 

Art. 98º  Para pontuação do Ranking Estadual será utilizado o sistema linear de 

pontuação de todas as regatas que compõem o Ranking. As ocorrências do tipo 

DNC, UFD, BFD, DNS, DNF, RET, DSQ, DNE têm a pontuação do número de 

velejadores presentes no ranking mais um. As penalidades DNE não podem ser 

descartadas sob nenhuma condição.  
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Art. 99º  Existem duas súmulas de Ranking Estadual, uma para estreante e outra para 

veterano. 

Art. 100º  No Ranking Estadual estão presentes somente os velejadores 

regularmente associados à COSP. 

Art. 101º  A mudança da categoria estreante para a categoria veterano não causa 

a transferência dos pontos acumulados de uma para outra. Assim, é importante que a 

transição de mudança de categoria seja planejada. 

7.3. Premiação 

Art. 102º  Os dez primeiros colocados do Ranking Estadual das categorias 

estreantes e veteranos são premiados em solenidade ao final de ano. 

 1º ao 10º lugar da categoria estreante 

 1º ao 10º lugar da categoria veterano. 



 Regulamento da Classe Optimist de São Paulo – Dez/2017 21 
 

8 Campeonato Brasileiro 

8.1. Classificação para o Campeonato Brasileiro 

Art. 103º  O Ranking Estadual do ano em curso é classificatório para o 

Campeonato Brasileiro da classe realizado no ano seguinte.  

Art. 104º  São classificados automaticamente para o Campeonato Brasileiro, os 

primeiros velejadores do ranking estadual da categoria veterano, em número definido 

pelos critérios enunciados no regulamento da ABCO. Caso as vagas não sejam 

completadas, a seleção passa a ser pelo ranking estadual da categoria estreante. 

8.2. Equipes para o campeonato brasileiro 

Art. 105º  Antes do início do Campeonato Brasileiro, as flotilhas devem informar à 

COSP as equipes de velejadores que participarão no Campeonato Brasileiro por 

Equipes.  

Art. 106º  O número de equipes que competirão no campeonato Brasileiro é 

definido pelas pontuações obtidas pelos velejadores do estado até aquele momento 

no Campeonato Brasileiro em curso. As equipes que representarão o Estado de São 

Paulo no Campeonato Brasileiro por Equipes são selecionadas com base na súmula 

mais recente do Campeonato Brasileiro Individual, ocupando as vagas de acordo com 

a soma da pontuação de seus velejadores, da menor para a maior soma.  
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9 Código de disciplina 

Art. 107º  O Comitê da COSP é responsável pela apreciação e julgamento de 

possíveis incidentes, bem como interpretar as normas dentro do bom senso, valores, 

uso e costume das regras sociais. 

Art. 108º  O velejador, seu responsável, seu técnico, Capitão e Vice-Capitão de 

Flotilha e integrantes da Coordenadoria da COSP devem observar os bons costumes 

éticos e morais de uma boa educação.  

Art. 109º  Todo velejador deve observar o espírito de coleguismo visando uma boa 

convivência com seu adversário.  

Art. 110º  O velejador deve respeitar os anfitriões e fazer bom uso dos bens 

disponibilizados da sede do campeonato, na hospedagem, além dos seus 

equipamentos vélicos próprios e de seus colegas, bem como dos veículos de 

transporte e equipamentos de salvatagem. 

Art. 111º  A penalidade conforme o nível de gravidade da infração pode ser: 

o Advertência formal da pessoa ou da flotilha.  

o Suspensão temporária da pessoa ou da flotilha da participação nos eventos da 

COSP. 

o Exclusão da pessoa ou da flotilha durante campeonatos estaduais, regionais, 

nacionais ou internacionais. 

o Expulsão da pessoa da COSP. 

o Encaminhamento do caso à FEVESP para análise e julgamento. 


