
 Classe 29er Brasil 
 

 

Reunião da Classe 29er 

 

Data: 30/04/2018 as 9h30 

Local: Praia de Inema - Base Naval do Aratu – Salvador - BA 

Presentes 

• Estavam presentes na reunião a maioria dos velejadores da classe 29er 

participantes do Campeonato Brasileiro Interclubes da Juventude de Vela 2018. 

Não foi realizada identificação individual dos presentes. 

Pauta 

• Aprovação do Regulamento da Classe 29er. 

• Data recorrente do Campeonato Brasileiro da Classe 29er. 

• Data do Campeonato Brasileiro da Classe 29er de 2019. 

Ata 

1) A reunião foi iniciada com a apresentação dos principais temas do regulamento da 

Classe 29er Brasil. Em seguida o Regulamento foi a aprovado pelos velejadores 

presentes. 

2) O coordenador da classe informou que uma das metas é realizar o Campeonato 

Brasileiro de 29er junto com a classe 420. Neste contexto, Bernardo Arnt (Baby, YCB) 

informou que quando os campeonatos da Classe 420 foram realizados fora do período 

de férias a adesão dos velejadores foi muito baixa. 

3) Sobre a data recorrente do Campeonato Brasileiro da Classe 29er, foi informado que 

existe a possibilidade da Copa da Juventude mudar de data. Desta forma, liberaria a 

data que foi utilizada neste ano (2018) para a realização do Campeonato Brasileiro 

(final de janeiro). Existem diversas outras alternativas de datas como, por exemplo, 

utilizar a semana do Carnaval ou mesmo a semana de Corpus Christi. Qualquer que 

seja a escolha, poderia haver exceções pré-estabelecidas para algumas sedes, como o 

exemplo da Cidade de Salvador para a semana do Carnaval. Foi informado que o 

Campeonato Brasileiro de Finn realizado no ICRJ ocorreu de quarta a domingo na 

semana do Carnaval. Devido à incerteza em relação à confirmação da data da Copa da 

Juventude de 2019, esta decisão será postergada para reunião da classe ser realizada 

em julho durante o Campeonato Brasileiro Interclubes de Vela Jovem em Brasília. 

4) Sobre a data do Campeonato Brasileiro de 2019, foi apresentada alternativa de 

inversão das sedes: o YCB sediaria em 2020 e o ICRJ sediaria em 2019. As vantagens 

desta inversa são muitas. A sequencia de eventos de 2018/2019 facilita a logística de 
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transporte dos barcos: dez/2018 Copa Brasil de Vela (Jurerê, ICSC), jan/fev 2019 Copa 

da Juventude (VDS), mar/2019 Camp. Brasileiro (ICRJ), abr/2019 Sul Americano 

(ICRJ). Viabilizaria, também, a realização de clínicas de aperfeiçoamento caso os 

barcos fiquem por mais tempo nas sedes dos campeonatos. Sendo a Copa da 

Juventude de 2020 em Brasília, a escolha de uma data próxima, na sequencia, 

facilitaria o transporte dos barcos para Salvador. Foi aprovada a proposta de inversão 

das sedes dos campeonatos: 2019 – ICRJ e 2020 – YCB. 

5) O coordenador da Classe informou o objetivo de realizar o Campeonato Brasileiro a 

partir de 2020 junto com a Classe 420. Neste sentido, já foi iniciado a interlocução com 

a classe 420 em realizar o Campeonato Brasileiro de 2020 no YCB, sendo bem aceito 

pelo presidente. Esta questão será levada oportunamente aos associados da classe 

420. Caso isto seja aprovado, as regras sobre o campeonato brasileiro presentes no 

regulamento precisarão ser reavaliadas em conjunto com a classe 420. 

 

São Paulo, 30 de abril de 2018 

 


