
 

 

COMISSÃO DE HONRA AO MÉRITO ESPORTIVO 

REGULAMENTO 

Este regulamento tem por finalidade estabelecer os critérios para homenagear os 

praticantes da Vela que se sagrarem campeões no iatismo, ou tenham valorosa e 

reconhecida dedicação ao clube e/ou à causa desse esporte.  

1. Atletas elegíveis 

São atletas elegíveis todos os sócios do YCSA, ou seus dependentes familiares. 

Será feita a homenagem ao timoneiro e ao(s) proeiro(s) sempre que esses forem sócios do 

clube.  

2. Classes elegíveis 

São elegíveis as classes homologadas pela ISAF. 

3. Mural de homenagens 

O clube disponibilizará tres locais para homenagens aos que se sagrarem campeões e uma 

para homenagens alheias a conquistas esportivas:  

-       Parede externa da brinquedoteca (parede atual de homenagem), no caminho do 
restaurante, dedicado aos que forem medalhistas olímpicos, medalhistas pan-americanos e 
campeões mundiais em classes olimpicas. 

-       Parede externa da sauna masculina, no corredor dos vestiários, como homenagem 
permanente, dedicado aos que forem campeões mundiais em classes não olimpicas ou 
subdivisões júnior, master ou senior, etc. 

-       Paredes externas do vestiario feminino, no corredor da lanchonete homenagens 
transitórias ficarão por dez anos expostos, os campeões brasileiros e campeões de 
qualquer campeonato relevante, entenda-se Camp. Europeu, hemisfério norte, asiatico, etc, 
inclusive vela oceanica (somente se o barco foi inscrito pelo clube com o nome do 
comandante)  

-       Na parede externa da brinquedoteca de frente para a piscina, reservado um espaço para 
homenagear sócios com valorosa e reconhecida dedicação ao clube. 

4. Placas de homenagem 

No mural da parede externa da brinquedoteca as placas de homenagem serão em bronze 

nas dimensões A4; A5 E A6 conforme norma DIN e delas constarão: 



 
- nome do velejador 

- torneio disputado 

- ano e local do torneio 

No mural do corredor do corredor dos vestiários, parede externa da saúna masculina, as 

placas de homenagem serão em bronze nas dimensões A4, A5 e A6 e delas constarão os 

mesmo dizeres descritos acima. 

No mural da parede externa do vestiário feminino, corredor da lanchonete, teremos placas 

de policarbonato duplo, parafusadas, indicando o ano, a classe e os nomes dos campeões 

brasileiros dos ultimos dez anos e de outras conquistas relevantes no cenário vélico. Estas 

homenagens são retiradas após dez anos. 

5. Faixas de homenagem 

Sempre que velejadores do clube obtiverem resultados expressivos em torneios locais, 

nacionais, ou internacionais, o clube colocará uma faixa na entrada para informar o 

resultado. 

6. Datas de homenagem 

Até Março de cada ano, em final de semana que não coincida com o carnaval, o clube fará 

uma homenagem para todos os campeões do ano anterior, com uma cerimonia de 

descerramento das placas e comemoração dos campeonatos conquistados.  

7. Cerimonia de homenagem 

A cerimonia se dará em um Sábado ou Domingo com informação prévia a todos os 

associados com descerramento de placa seguido de coquetel, almoço ou jantar para todos. 

As despesas dos homenageados e um convidado serão por conta do clube.  

8. Comissão do Mérito Esportivo 

Cabe a Comissão de Honra do Mérito Esportivo, escolhida de acordo com os estatutos do 

clube, decidir sobre casos omissos ou não definidos neste regulamento. 

9. Sócios com valorosa e reconhecida dedicação ao clube 

 A Comissão de Honra ao Mérito Esportivo fará sugestão para homenagear sócios 
que tenham contribuído de forma significativa para o clube ou para o esporte da 
vela. Essa sugestão será encaminhada ao Conselho Deliberativo para deliberar 
sobre o assunto. Em caso de aprovação a homenagem será feita em conjunto com 
as demais homenagens dos atletas do clube. 

 


