FPVRC – ITC
“Flotilha Paraná de Vela RC - International Team Curitiba”

Curitiba, 10 de outubro de 2016.

À
ABVRC – Associação Brasileira de Vela Rádio Controlada
Att.

: Daniel Muller – Secretário Geral
Alexandre Marien – Segundo Secretário

Ref.

: Relatório do 10º Campeonato Brasileiro de Vela Rádio Controlada da Classe RG-65

Anexos : 1 – Registro de Caixa (Movimento Financeiro)
2 – Lista de Inscritos
3 – Aviso de Regata
4 – Instruções de Regata
5 – Resultado Final (OVERAL)

No período de 07 à 10/09/2017 foi realizado 10º Campeonato Brasileiro de Vela RC da Classe RG-65,
organizado pela FPVRC-ITC “Flotilha Paraná de Vela RC – International Team Curitiba” e supervisionado
por esta ABCRG-65. O evento foi realizado à margem da Represa do Piraquara II, em Piraquara-PR,
região metropolitana de Curitiba-PR, local denominado de Casa da Cultura da Água, uma das sedes da
SANEPAR e por ela cedida através de solicitação via ofício intermédia pela FEIP – Federação de Iatismo
do Paraná.
A FPVRC-ITC, através do empenho e dedicação voluntária de seus associados, organizou este evento,
procurando disponibilizar não só as melhores condições de apoio técnico, operacional e de infraestrutura
para o desenvolvimento da competição, mas também buscou propiciar um ambiente agradável e
confortável para todos os participantes.
Em anexo seguem os documentos com registros das ações realizadas a seguir um resumo geral:
1 – SITE OFICIAL DO EVENTO:
Criado e administrado voluntariamente pelo Cmte. Célio A. V. Souza, gerenciador do site
http://www.velarc.net , um trabalho de excelente qualidade, com ampla divulgação, facilitando o acesso
às inscrições, a todos os avisos e demais informações pertinentes ao evento, tais como a localização,
hotéis próximos e outras facilidades. Criou também paralelamente um grupo no WhatsApp, onde os
inscritos puderam estabelecer comunicação entre si durante todo o período que antecedeu ao evento.
Posteriormente foi publicando, tanto no site como no grupo do WhatsApp, informações com resultados
das regatas, fotos e vídeos que lhes eram disponibilizados. Tudo foi realizado em coordenação com a
Comissão Organizadora.
2 - ESTADIA NO LOCAL:
Foram realizadas visitas precursoras na região próxima ao local do evento para reconhecimento e
verificação das condições locais, tendo como foco principal o levantamento das disponibilidades de hotéis
com suas respectivas tarifas para o período, sendo todas estas informações e recomendações
disponibilizadas no site oficial do evento.

7 - INFRAESTRUTURA:
1. Para a competiçaõ:
a) Tenda para abrigo dos competidores;
b) Trapiche;
c) Bóias;
d) Barco de resgate;
e) Quadros de aviso;
f) Mobílias;
g) Equipamentos de som e de comunicação;
h) Coletes para identificação dos competidores e juízes;
2. Para o evento:
a) O local;
b) Secretaria;
c) Mastros e bandeiras;
d) Troféus e medalhas;
e) Pódium;
f) Banner do evento
g) Brindes;
h) Alimentação e bebidas em geral;
3 – TROFÉUS:
Foram condecorados com troféus especiais os cinco primeiros colocados e distribuídas medalhas de
participação para todos os competidores bem como aos que colaboraram de forma especial para a
organização e realização do evento.
4 – BRINDES:
Por conta da organização foram distribuídos aos competidores e colaboradores, bonés e camisetas
personalizados com alusões ao evento.
Ao final do evento, durante a solenidade, também houveram sorteios de brindes e troféus especiais
doados por entidades, colaboradores e patrocinadores.
5 – SOCIAL
Para dar aos participantes e seus familiares ótimos momentos de confraternização e também criar
situações agradáveis e confortáveis durante todo o decorrer do evento, foram proporcionados também:
1. Disponibilidade de acesso livre e irrestrito à praticamente todas as dependências do da
sede do evento, onde todos puderam ficar confortavelmente acomodados durante todo o
período, usando as salas, varandas, banheiro, cozinha, assim como suas instalações.
2. Na noite de 09/09/2017 foi oferecido um churrasco com os devidos acompanhamentos,
nas dependências da churrasqueira, patrocinado pela organização do evento.
3. Refeições por conta da aorganização nos horários de almoço durante todos os dias do
evento, incluindo bebidas.
4. Disponibilidade de água mineral gelada para livre consumo em dois pontos, um no local
das regatas e outro na sala de operações junto à casa de apoio, tudo patrocinado pela
organização do evento, incluindo cafezinho em alguns horários.
6 – PARTICULARIDADES DA COMPETIÇÃO:
1. A competição foi realizada de acordo com a programação;
2. A I.R. (Anexo 4) foi divulgada dois dias antes do início do evento através do site oficial,
distribuída uma cópia para cada competidor no momento da confirmação da inscrição e afixada
uma via no quadro de avisos onde permaneceu durante todo o período da competição;
3. As dos equipamentos foram realizadas pelo comandante Henning Kunow, medidor oficial
designado pela Coordenação de Classe;

4. No mesmo período e local foram realizadas também as confirmações das inscrições,
distribuições dos brindes, coletes com os numerais de identificação e impressos com as
Instruções de Regata.
5. A Comissão de Regata, através de aviso prévio, dispensou os competidores da apresentação
dos Certificados de seus respectivos equipamentos.
7 – REGATAS:
Com um número de dezoito competidores, que foram divididos em duas flotilhas (A e B), realizou-se um
total de vinte e uma baterias distribuídas nos quatro dias de competição. As condições climáticas foram
ótimas, com bons ventos durante 80% dos períodos previstos de regata, com variações de intensidade
que proporcionaram o uso de todas as aparelhagens de velas registradas pelos competidores.
8 – SALVATAGEM:
Para as operações de salvatagen e instalação de bóias foi disponibilizado um barco de alumínio com
motor elétrico. Estas operações ficaram por conta de uma equipe de voluntários pertencentes à FPVRCITC, que se revezavam, uma vez que eram também competidores.
9 - COMISSÃO ORGANIZADORA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Odenir Pereira da Silva (Gerente)
Ervino Haupot
Percy Glaser
Henning Kunow
Marlon Prestes
Ivar Pivato
Ariel Pôncia

10 - COMISSÃO DE REGATA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gustavo Leibovici
Daniel Reis
Alexandre Marien
Odenir Pereira da Silva
Wilson Radtke
Jorge Bercht

11 - JURIA:
1. Gustavo Leibovici (Juiz)
2. Daniel Reis (Juiz)
3. Rafael Radtke (Auxiliar Operacional)
12 - PROTESTOS:
Ocorreram apenas dois pré-protestos sendo que não evoluíram para protesto, não sendo, portanto,
convocada a Comissão de Protestos durante as competições.
13 – CLASSIFICAÇÃO FINAL DO CAMPEONATO (RESUMO):
CLASSIFICAÇÃO
1º
2º
3º
4º
5º

NOME
Jorge Bercht
Michael John Causer
Alexandre Marien
Ariel Pôncia
Percy Rubens Glaser Jr.

REGISTRO
BRA-50
BRA-44
BRA-38
BRA-100
BRA-64

FLOTILHA
AGVRC
Rio Yacht Club
APVRC
FPVRC-ITC
FPVRC-ITC

PONTUAÇÃO
50
72
79
96
104

14 - INSCRIÇÕES:
As inscrições foram abertas a partir de abril de 2017, atingindo um numero de 27 (vinte e sete) inscritos,
sendo que, para o início da competição, foram confirmadas apenas 18 (dezoito) participantes.

Os valores das inscrições foram fixados em R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) para os que
efetuassem o pagamento até 30/06/2017, passando posteriormente para R$ 500,00.
Conforme acordado com esta ABVRC, foram concedidos benefícios a dois inscritos, um deles com a
isenção total e outro com valor reduzido para R$ 300,00.
Um dos inscritos, mesmo tendo pago sua inscrição antecipadamente, não apresentou-se para a
competição.
Ouveram duas inscrições, ecom efetiva participação, de estrangeiros procedentes do Chile.
15 – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA:
O planejamento financeiro para o campeonato foi elaborado prevendo-se a participação aproximada de
25 competidores, mas devido ao real número de participantes, em número de 20, o caixa foi encerrado
com saldo negativo conforme resumo abaixo:
HISTÓRICO
Receita Proveniente Inscrições
Troféus/Medalhas
Juria (Honorários, Hotel, Alimentação)
Alimentação Geral (Alimentação/Bebidas/Correlatos)
LocaçãoTenda
Brindes Camisetas
Brindes Bonés
Coletes Identificação Competidores/Juizes
Gastos Infraestrutura (Madeiras, Cordas, Bóias, Etc.)
Sub Totais
Saldo Final

ENTRADA
R$ 8.107,41

R$

8.107,41
- 2.075,25

SAIDA
R$ 1.281,84
R$ 3.336,39
R$ 2.068,43
R$ 1.000,00
R$ 1.400,00
R$
612,00
R$
250,00
R$
234,00
R$ 10.182,66

Os detalhamentos das receitas e despesas estão registradas em formulário próprio (Anexo 1) e os
respectivos comprovantes (NF’s e Recibos) permanecerão arquivados pelo prazo de um ano para
eventuais verificações.
Obs.: A Comissão Organizadora assumiu os prejuízos através de rateio entre alguns de seus
integrantes.
Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevo-me,

Atenciosamente:

ODENIR PEREIRA DA SILVA
Comodoro da FPVRC-ITC

