
Estou enviando a Ata da reunião da CEOPT com as mudanças estabelecidas para o Ano 
de 2017. 
 
A reunião teve início às 11:30 horas, do dia 04 de março de 2017, com as seguintes 
presenças: 
Luís Filipe França Pombo - Coordenador Estadual da Classe Optimist e Capitão de 
Flotilha do Clube Naval Piraquê 

 Luís Gustavo - Capitão de Flotilha do Clube Naval Charitas 

 Fernando Madureira - Capitão de Flotilha do Iate Clube do Rio de Janeiro 

 Sérgio Martins - Vice-Coordenador da Classe Optimist 

 Guilherme Born - Ouvinte 

 Guilherme Cantarino - Ouvinte 
A reunião começou com o Coordenador Estadual propondo que as modificações do 
estatuto antes do início do ranking do respectivo ano, sejam válidas para este ano e as 
propostas após o início das regatas de ranking, sejam válidas apenas para o próximo 
exercício e assim sucessivamente. 
A seguir, descrevemos as alterações do Estatuto da CEOPT propostas e aprovadas por 
todos os capitães de Flotilha presentes. 
- A CEOPT-RJ propõe a retirada da obrigação de estar em dia com a ABCO para 
participar das regatas de ranking e campeonato estadual. 
- Quando o campeonato brasileiro for realizado no Rio de Janeiro, o campeonato 
estadual do ano anterior deverá ser realizado na mesma raia do Brasileiro e a ordem 
de realizações do campeonato estadual será retomada no ano subsequente. 
- Ficam decididas as seguintes regatas válidas para o ranking estadual de 2017. 

 ICRJ - Copa Aniversario 11 e 12 de março 

 ICRJ - Copa Comodoro 20 e 21 de maio 

 ICRJ Cabo Crio - Torneio Zé Carioca - 10 e 11 de junho 

 CC - Copa Castelão - 05 e 12 de agosto 

 CNP - Flotilha Alô Água - 19 e 20 de agosto 

 PCSF e Projeto Grael - 17/09 

 ICB - 23/09 - Copa Aniversario do ICB 

 CNC - 24/09 - Comandante Mattoso Maia 
- Qualquer árbitro ou bandeira amarela não poderá participar da comissão de regata 
das regatas de ranking ou de campeonato estadual, caso tenha parentesco em 1º grau 
com velejador inscrito na competição. 
- A pontuação de Ranking será alterada. Pontuação simples invertida pela colocação e 
número de velejadores que completarem as regatas e um descarta a cada seis regatas. 
Não haverá peso dois nas regatas de ranking. 
- Todas as regatas de ranking são computadas para a pontuação, independente do 
descartes existente nas copas. 
Em tempo, foi acordado ainda que os medidores da classe passarão a ser Halan 
Baptista ou Walter Bodener, através de convite direto do Coordenador. 
A reunião foi encerrada às 13:00, dando aceite a todas as alterações acima 
mencionadas. 
Luís Filipe Pombo. 
Coordenador Estadual da Classe Optimist. 


