Ata Reunião CTV
(04/01/14)
Presentes:
Ricardo Lobato
Nelson Ilha
Claudio Biekarck
Pedro Bulhões
Walter Boddener
Torben Grael
Edu Penido
Ana Barbachan
John Bennett

Assuntos da pauta:
1) Eleição da presidência do CTV:
O Blu expos a importância de eleger uma presidência para o CTV visando objetivar o
processo de debate nas reuniões.
Houve um consenso geral entre os votantes onde ficou estabelecido Claudio B. como
presidente, Ricardo Lobato (Blu) como vice-presidente e Christine Mendes como
secretária.
Nelson Ilha ficou encarregado da Gerencia de Eventos.
Walter Boddener oficializou o pedido de afastamento do CTV por motivo de conflito de
interesse com o trabalho no Comitê Rio 2016.
Decidiu-se a seguinte formação para o CTV:
Indicação da CBVela:
Lars Grael
Claudio Biekarck
Pedro Bulhões

Frederico da Fonte Monteiro (TED)

Atletas:
Representantes de Atletas Olímpicos Nível 1: Robert Scheidt e Fernanda Oliveira
Representante de Atleta Nível 2: Thomas Low-Beer
Representante de Atletas Não Olímpicos – 01
Técnicos:
Representantes dos Técnicos: Edu Penido
Vela Jovem:
Dudu Melchert
Opções: Beto, Martha Rocha, Christina Frediani
2) Copa Brasil de Vela:
Primeiramente Torben explicou os motivos pelos quais a CBVela decidiu criar esse
evento nacional. Na visão da CBVela, seria uma forma de reunir um grande numero de
praticantes do esporte, em um único evento, no período de férias, facilitando dessa
forma a possível venda do evento e a captação de novos patrocinadores.
Além do âmbito de promoção da vela para o publico e patrocinadores, a Copa também
tem como objetivo avaliar os velejadores em campanha olímpica. Esse será o primeiro
evento avaliado para a conquista da vaga para os Jogos de 2016. Para tanto, a CBVela
disponibilizou um técnico para cada classe, para que seja possível avaliar o desempenho
dos velejadores durante a competição.
Ao termino do evento o CTV deverá se reunir novamente para discutir os desempenhos
e resultados do evento.
Outro objetivo do campeonato é eleger a equipe de velejadores que terá investimento
da CBVela no ano de 2014. Os primeiros e segundos colocados no campeonato, e
eventualmente terceiros colocados, juntamente com os atletas Nível 1 (Atletas entre os
10 primeiros colocados no mundial ou entre os 10 melhores ranqueados) terão o apoio
financeiro para os campeonatos internacionais previstos pela Confederação: Miami,
Palma, Hyeres e Mundial da ISAF.
Ao final da explanação, os presentes puderam expressar suas considerações sobre o
evento. Alguns dos integrantes comentaram sobre a opinião dos atletas, com
questionamentos com relação à data escolhida para a realização do evento e o peso que
o mesmo terá na avaliação da equipe para os Jogos de 2016.

Foi então discutida uma possível mudança de data para o evento. A data sugerida (pela)
para a próxima edição foi entre os dias 13 e 20 de dezembro de 2014, data está que será
apresentada à Prefeitura e demais interessados.
3) Técnicos:
Foi feito um esclarecimento sobre a presença dos técnicos na Copa Brasil. Segundo
Torben, cada técnico ficaria responsável por uma classe distinta e por todos os
velejadores dela. Como existem classes atualmente onde dois técnicos atuam pela
CBVela, a tripulação melhor colocada da classe no campeonato mundial terá o direito de
escolher o técnico da sua preferencia. Com isso, o técnico que sobrar, será remanejado
para outra classe que ainda esteja desfalcada.
Ainda sobre o assunto, ficou esclarecido que a partir do mês de abril os técnicos serão
contratados por CLT.
4) Patrocinadores:
Esse tópico foi apresentado pelo John B. para esclarecer o que está sendo feito na área
de captação de recursos e de patrocinadores para a CBVela.
Foi confirmada então a parceria com o Bradesco através da Lei de Incentivo Federal,
porem com uma porcentagem de verba de marketing. John defende a ideia de que os
atletas devem ganhar um aporte financeiro do dinheiro do Bradesco referente ao direito
de imagem, essa idéia está sendo avaliada pela Diretoria.
Existem outros dois possíveis patrocinadores para a CBVela; A Brasil Foods e a SCA.
Ambos entrariam com verba de marketing após a Copa do Mundo de Futebol.
A SCA tem a particularidade de querer investir na Equipe Feminina da CBVela, pois os
produtos produzidos pela empresa são voltados para o publico feminino.
John esclareceu que será necessário que os atletas se comprometam com os
patrocinadores e com os compromissos assumidos com eles. Comentou sobre os
uniformes da CBVela com os patrocinadores que terão que ser utilizados pelos atletas
sempre que em competições oficias subsidiadas pela CBVela.
Por ultimo falou de uma minuta de regulamento que será feita e enviada ao CTV para
analise até o dia 30.01.2014.
5) Vela Jovem
Foi sugerida pelos membros do CTV a contratação por parte da CBVela de um Secretário
Nacional de Vela Jovem, em âmbito geral, responsável pelo Calendário, Taxas,
Organização das flotilhas, etc...

Nesse primeiro momento a Maria Hackerott fará um trabalho inicial em SP com a Vela
Jovem, porém a CBVela avaliará nomes para efetivar a contratação.

6) Avaliação Rio 2016
Ficou acertado que a avaliação de indicação dos atletas para participação nos Jogos Rio
2016 será feita pelos membros do CTV, excluindo os atletas integrantes do mesmo. A
ênfase da avaliação será nos eventos apoiados pela CBVela e a data para apresentação
dos nomes, será até dez de 2015.

7) Bolsa Atleta
Foi feita uma avaliação com relação aos principais critérios de inclusão de classes no
Programa Bolsa Atleta do ME, levando em consideração, Classes Olímpicas, Pan
Americanas e Vela Jovem.
O Regulamento dos Campeonatos Brasileiros será circulado por e-mail para todos
opinarem.
Diversos:
Nelson Ilha e Blu ficaram de preparar um caderno de encargos para eliminatória dos
Jogos Pan Americanos 2015 e circular por e-mail para opinião de todos os membros do
CTV.

