Associação Brasileira de Veleiros RC
Comunicação 04-2017
Prezados Comodores e Coordenadores
Campeonato Mundial IOM 2019
Como de conhecimento da maioria dos senhores, o Brasil foi escolhido como sede para o
proximo campeonato mundial da classe IOM em Porto Alegre de 15 a 23 de Novembro de
2019.
A sede do evento será no Clube dos Jangadeiros
Nossa candidatura derrotou Inglaterra e Italia o que aumenta nossa responsabilidade em
organizar um evento deste porte
Conforme acordado em nossa ultima assembleia o Daniel Mueller passa ser secretário
nacional da ABVRC mas deve ficar focado na organização do Mundial e eu continuarei a
suportar a ABVRC nas demais atividades; razão esta que estou enviando esta circular.

SITE ABVRC
O contrato com o atual provedor do site foi renovado conforme aprovação de todos os
comodoros em 15 de novembro de 2017; em resumo renovamos o contrato para 2018
(fev 2018 a 2019) pelo mesmo valor de 2017(R$1200,00)e as alterações até Fev 18 ficam
incluidas e para sobe de 75 para 95 o numero de alterações do novo contrato.
Foi incluído no site, além das atualizações normais, o ranking da classe IOM de 16 e 17 ,
que define as vagas para o Europeu de 2018 e um ranking de 2011 a 2017 com todos os
resultados dos Campeonatos Brasileiros desde 2011. Também foram incluídas as atas de
reunião onde foi validado o atual sistema de numerais e as atas das assembleias anuais
das Classes IOM e ULY bem como as circulares da ABVRC, desta forma a informação fica
disponível para todos e evitaremos duvidas no futuro.

Situação Financeira
Entradas em 2017 - R$5350,00
Gastos - R$2960,00
R$1200- manutenção site ABVRC (2017)
R$360 – Hospedagem Site ABVRC (2017)
R$200 – Paslestra Regras Gustavo
R$1200 – manutenção site ABVRC 2018
Saldo – R$2390,00
Proposta de Calendario 2018
Estou enviando em anexo proposta de calendário para 2018.
Nesta proposta já temos basicamente definidas as datas para os Campeonatos Brasileiros
de 2018 das classes IOM, ULY e RG 65 bem como Campeonato Europeu de 2018 da classe
IOM.
TAXA DE NUMERAIS
Gostaria de ratificar a cobrança da taxa de numerais no valor de R$50,00 por numeral.
Lembro que as regras para designação dos numerais está escrita e publicada no site ,
conforme nosso assembleia de 9 de setembro de 2017.
Em Janeiro estarei encaminhando a planilha para cada associação para o devido
preenchimento e o pagto dos clubes as ABVRC deverá se dar até 28 de Fevereiro de 2018.
Lembro também que o objetivo de manter a taxa em 50 reais por numeral é arrecadar
fundos para serem utilizados no Campeonato Mundial em Porto Alegre em 2019.
APROVEITO PARA DESEJAR A TODOS UM FELIZ NATAL E UM 2018 COM MUITA SAUDE,
ALEGRIAS E GRANDES VELEJADAS.
Forte Abraço
Alexandre Marien

Trofèu Bill Astbury - Fair Play
Como parte do Evento em Homenagem ao nosso secretário nacional William F. Astbury,
realizado em Igaratá dias 29 e 30 Julho de 2017 com 12 velejadores da classe 1M ULY,
introduzimos uma Troféu de Fair Play, que é um prêmio concedido ao velejador que
demonstrar um comportamento digno de ser seguido por todos os demais , ou seja,
cumprir as regras, não gritar ou reclamar durante as regatas, velejar de forma competitiva
mas leal e buscar dentro do campeonato agir de forma a conciliar e não gerar discordia.
Este velejador foi escolhido através de uma votação ente todos os velejadores
participantes e neste Campeonato o escolhido foi o Arnaldo Faerman que foi escolhido
por 11 dos participantes.
Estou propondo ao conselho dos comodoros que em todos os Campeonatos Brasileiros de
classes homologadas, como RG65, IOM e 1M ULY, seja colocado como parte do evento e
premiação o TROFEU BILL ASTBURY – FAIR PLAY
Este trofeu pode ser patrocinado pela ABVRC e entregue a organização do evento, para
que seja feita a escolha por votação entre os velejadores do referido evento.

Bons Ventos a todos.
Alexandre Marien

