Associação Brasileira de Veleiros R/C
Assembleia Anual das Classes IOM e 1M ULY

data: 13 de outubro de 2017

Agenda
1234-

Escolha do local para o próximo Campeonato Brasileiro da Classe IOM
Escolha do local para o próximo Campeonato Brasileiro da Classe 1 M ULY
Eleição do novo coordenador das classes IOM / 1M ULY para 2017/2019
Outros Assuntos

Participantes : Todos os velejadores participantes do 12º Campeonato Brasileiro da Classe IOM em
Embú das Artes , São Paulo.
A reunião se iniciou com uma explicação da situação da candidatura do Brasil a sede do próximo
Campeonato Mundial da Classe IOM em 2019 , em Porto Alegre no Clube dos Jangadeiros; em resumo
temos boas chances de ser escolhidos e esta decisão deverá ser tomada pela IOMICA até novembro de
2017.
Com base nas informações acima ficou decidido:

1- Local para o próximo Campeonato Brasileiro da Classe IOM
a. Caso sejamos escolhidos como a sede do próximo mundial de IOM , os dois próximos
Campeonatos Brasileiros deverão ser realizados em Porto Alegre, no clube dos
Jangadeiros em datas ainda serem confirmadas, preferencialmente na mesma época do
ano do referido campeonato mundial, ou seja novembro. Neste caso Brasileiro de 2020
deverá ser realizado em Santa Catarina.
b. Caso não sejamos escolhidos como a sede do próximo mundial de IOM , o próximo
Campeonato Brasileiro deverão ser realizados em Santa Catarina , preferencialmente
em São Francisco do Sul no Hotel Kowasky, com organização da ANOCAVE.
2- Local para o próximo Campeonato Brasileiro da Classe 1 M ULY
a. Foi escolhido como sede o Rio de Janeiro, como sede provavelmente na Barra da Tijuca
no Clube do Corpo de Bombeiros, podendo a Flotilha Barravela propor local alternativo.
3- Eleição de novo Coordenação Nacional das Classes IOM e 1M ULY
a. Foi eleito por unanimidade o Sr. Roberto Lindstaedt para o Bienio 2018 e 2019 devendo
ser a transição com o atual coordenador iniciar de imediato.
4- Outros Assuntos
a. Foi feita discussão sobre o campeonato mundial e informado pelo atual secretario
nacional Daniel Mueller, que há um déficit projetado de 15 mil dólares.
b. Foram discutidas alternativas de arrecadação de fundos extras a aprovadas a seguintes
ações:

Associação Brasileira de Veleiros R/C
i. ABVRC tem em caixa aproximadamente 1000 dolares, obtida através de
arrecadação da taxa de numerais de 2017; hoje em poder de Alexandre Marien
que deverão ser transferidos para conta a ser aberta pelo Sr Armando Ramos.
ii. As taxas de numerais devem ser mantidas e revisto o valor para 2018 , mas seu
destino deve ser pagar as obrigações da ABVRC e o saldo utilizado para cobrir o
déficit do Mundial de 2019 ; estimasse que em mais 2 anos deve-se arrecadar
mais 2000 dolares aproximadamente.
iii. Foi decidido que os velejadores brasileiros que participarão do mundial de 2019
deverão pagar além da inscrição de 500 dolares uma taxa adicional de 1000
dolares , em função do campeonato ser realizado no Brasil e evitar custos com
viagem internacional. Com isto deve-se arrecadar adicionais 7 a 8 mil dólares.
iv. Deverão ser feitas rifas para e outras iniciativas para arrecadar o restante;
aproximadamente 4 a 5 mil dólares
v. Em paralelo o atual comitê organizador irá elaborar um business plan , que
poderá ser apresentado para empresas com objetivo que conseguir patrocínio
para o evento.
vi. Poderá ser utilizada a CBVM e mesmo o Clube dos Jangadeiros como entidade
jurídica para obtenção de patrocínio em nome de pessoa jurídica possibilitando
a emissão de recibos, comprovantes e fazer pagamentos; para tanto pode-se
pagar uma comissão ao clube.
vii. Caso se obtenha patrocínio, os itens 2 e 3 devem ser revistos.

Sem mais para o momento.
Alexandre Marien

