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Data e hora: 21/09/2015 – 19:00 horas Local: YCB 

Participantes: 

Lúcio Bahia – Capitão; Luis Eduardo Pato Dir. Secretário; Leonardo Taboada – Diretor MOCRA; 
Rafael Martins – Diretor ORC/IRC; Marione Macário – CR; Abílio Carvalho – Borandá 2; Eduardo 
Santiago – Jion; Gerald Wicks – Marujo´s; Juliana Duque; Aureliano Silveira – Dir. Vela SCB; 
Edwaldo Fontes – De Ronda; Eduardo Leoni – Skei;     

 
Assuntos e decisões: 

 

PALESTRA SOBRE REGRAS DE LARGADA: 
Como abertura da assembleia, Rafael Martins apresentou várias simulações de largada, com 
diversos procedimentos e esclarecimentos através de um jogo disponível na internet, esta 
ação foi muito elogiada pelos presentes e solicitado a inclusão do mesmo procedimento sobre 
temas diversos em outras ocasiões, o site é http://game.finckh.net/indexp.htm 
 
CALENDÁRIO: 
 
A Diretoria da FVOBA comentou a importância de ter um calendário harmônico, tentando ter 
uma regata por mês e compromisso dos clubes em não alterar as datas de seus eventos sem 
comunicar previamente à fvoba; 
Luis Pato sugeriu que o CBVO passe a ser realizado no início do ano, desafogando o 
calendário do final do ano, quando há algumas regatas com data fixa. Tal proposta será 
analisada futuramente. 
 
CLASSE ABERTA: 
 
Lucio comentou sobre a importância de desestimular a classe Aberta e deu a referência da 
Refeno, que só permite que barcos de modelos jamais medidos possa competir nesta classe.  
Gerald não concordou em utilizar o rating do certificado mais penalizado do país para barcos 
do mesmo modelo que não estejam medidos. Segundo ele a proposta traria discrepâncias, o 
que teve a concordância do grupo. 
Leonardo Taboada sugeriu que a classe Aberta recebesse um tratamento inferior às demais 
classes. 
O grupo concordou que a classe Aberta largasse sempre antes das demais classes e tivesse 
percurso livre e menor, assim como premiação apenas para o primeiro colocado, proposta 
será debatida com os clubes organizadores das regatas. 
Parte do grupo sugeriu que não houvesse premio para a classe Aberta, ou no máximo para o 
primeiro a chegar. 
Luis Pato e Rafael Martins comentaram que a permissividade e informalidade praticadas nos 
últimos anos visando atrair mais barcos para a raia, contribuíram para regatas menos 
disputadas, e que se tornaram pouco interessantes para os barcos competitivos, o que, a 
médio prazo, contribuiu para o esvaziamento da raia. 
Aureliano Silveira comentou sobre a importância do volume de inscrições para os clubes, que 
contam com esta forma de receita para realização das regatas. 
Luis Pato comentou que os clubes precisam ser parceiros da FVOBA para garantir o 
crescimento da Vela de Oceano do estado. 
 
REALIZAÇÕES DA ATUAL DIRETORIA DA FVOBA: 
 
Foram citadas e explicadas por Lúcio as realizações até o momento da FVOBA: 

• Criação e realização da Copa SUB 25; 
• Elaboração e aprovação, em reunião plenária, do estatuto da FVOBA, que não existia e 
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que passa a regulamentar, inclusive, eleições e período dos mandatos; 
• Elaboração e implantação de caderno de encargos, que visa auxiliar/orientar os 

organizadores de regatas quanto à condução técnica das competições (elogiado pela 
ABVO e adotado como referencia para os demais estados e para a própria ABVO); 

• Realização de reuniões plenárias com os velejadores, que culminaram, inclusive, na 
adoção de novos critérios para subdivisões da classe RGS. (resultado: regatas mais 
equilibradas, resultados mais justos e com maiores disputas em cada classe);  

• Interseção junto às associações de classes e ABVO para solucionar/ esclarecer 
problemas e dúvidas da flotilha. Ex: caso de barco da RGS que usou 3 velas na Aratu – 
Maragojipe; 

• Criação do BLOG da FVOBA, visando divulgação de eventos e respectivos documentos 
técnicos, resultados, calendário, notícias, etc; 

• Elaboração e aprovação (também em reunião plenária com os velejadores) de 
calendário mais harmônico, buscando, na medida do possível, a realização de uma 
competição por mês (antiga reivindicação dos velejadores); 

• Implantação, com o apoio da ABVO, da regra IRC na Bahia, que é a principal tendência 
da vela de oceano nacional; 

• Organização do CBVO (em andamento), tendo como diretrizes, para concepção do seu 
formato, os conceitos e pleitos dos velejadores colhidos também em reuniões plenárias. 

 
CBVO 
Após apresentação de várias opções de datas, percursos, formatos e locais para a realização 
do CBVO-2015, levando-se em consideração a concentração de eventos nesta época, 
inclusive de campeonatos de outras classes, a proposta aceita pela maioria: 
 
01 – Não realização de provas em Itaparica 
02 – Duas regatas de percurso e 1 dia com 3 barla-sota 
03 – Premiação no AIC 
 
Neste momento foi esclarecido que o CBVO é organizado pela FVOBA e não por algum clube, 
que a ¨sede¨ do evento poderá ser qualquer clube da Bahia e que este ano foi escolhido o AIC 
e que deverá ser efetuado um rodízio de sedes nos próximos anos. 
 

PROGRAMAÇÃO CBVO 
14/11 – Aratu – Liverpool – Salinas, condicionada a aprovação da diretoria da Marina Aratu em 
permitir o aproveitamento da classificação da regata Aratu-Salinas para a pontuação no CBVO 
15/11 – Salinas – Liverpool – chegada entre a Ribeira e Canal de Aratu 
28/11 – Três Barla – Sota  
28/11 – Premiação no AIC 
 
FENEB 
Esclarecido o posicionamento em não aceitar a inclusão do CBVO para o Campeonato 
Interclubes criado pela FENEB, motivado pelo pouco apoio financeiro (camisas e troféus) e 
também pela FVOBA não ter participado desde o inicio do processo. Neste momento o Sr. 
Aureliano, vice-comodoro do Saveiro Clube da Bahia informou que por estes mesmos motivos 
o Saveiro Clube havia declinado de participar do evento com a Regata da Primavera e que 
queriam manter a independência do evento, ainda mais este ano quando a regata completará 
40 anos de existência. Informado por Lúcio a não existência de atritos entre a FENEB e a 
FVOBA e reforçando que a FENEB já se colocou à disposição para auxiliar no quer for 
necessário a FVOBA nos seus eventos.  

 
 


