FLOTILHA PARANÁ DE VELA RADIO CONTROLADA

Curitiba, 29 de julho de 2015.
À
William F. Astbury – Secretário Geral da ABVRC
Ass.

: Relatório de Regata

Caro Bill,

Realizamos em 25/07/2015 a segunda etapa do Campeonato Paranaense 2015 Classe RG65,
conforme programado.

Demos a esta regata um título especial, “Regata Comemorativa à Criação do ITC” (Ver significado no
site: http://www.rg65curitiba.com.br/equipe-itc/ ), e como motivação especial aos participantes, oferecemos belos
troféus aos três primeiros colocados.

Toda nossa estrutura foi montada à beira do Lago Passaúna, em Curitiba, inclusive com algumas
tendas que fornecidas por um patrocinador. A raia foi montada em percurso barla-sota e as largadas
foram sempre a contravento.

As regatas estavam programadas para iniciarem às 11:00h, mas os ventos não colaboraram.
Aproveitamos então este tempo para almoçar, bater papo e tirar algumas fotos. Foram ótimos
momentos de confraternização.
Os ventos voltaram logo no início da tarde, predominantemente de Sul, variando entre 8 à 17 Km/h e
com algumas rajadas. Daí em diante, realizamos uma regata após outra, num total de onze, tendo
apenas alguns pequenos intervalos para manutenção dos barcos.

Nosso almoço foi servido à base de linguiça e carne assada, acompanhadas de pão, saladas,
refrigerantes e água. Todos se fartaram.

Além dos novos Comandantes que se integraram ao grupo neste último mês, o Sergio Artur, o
Giovanni Jr. e o Juliano (Galo), tivemos também a participação especial do Comandante Wilson
Radtke, de SC, que acabou conquistando a segunda colocação na regata. Além deles tivemos o
grande prazer de receber também o seu filho, o nosso grande amigo Rafael, que nos prestou total
apoio técnico e operacional na organização e juria das regatas.

Ao todo foram doze velejadores na raia.

Como o local onde realizamos o evento era público, despertou a curiosidade de alguns
frequentadores e demostração de interesse pela vela RC. Inclusive fui informado que já no início da
semana houveram contatos para compra de equipamentos e afiliação ao grupo.

Ao final, os três primeiros colocados foram condecorados com os troféus especiais.

Tivemos um dia espetacular, tudo transcorreu conforme o planejado, o evento foi um sucesso!
Já se antecipando, informamos que a terceira e próxima etapa, prevista para este mês de agosto,
será realizada com participação apenas de nossa equipe local, mas a quarta e última, programada
para setembro, já está sendo planejada para ser realizada nos moldes desta. Vamos nos preparar
para receber um número maior de convidados integrantes de outras flotilhas.
Por favor, considere-se nosso convidado especial e venha também participar conosco, teremos muita
honra em recebê-lo.

Grande abraço,

Odenir Pereira da Silva
Comodoro da FPVRC

