
VELA JOVEM SÃO PAULO



SOBRE NÓS

Com 90 anos de tradição, o YCSA é um dos mais tradicionais clubes 
de vela do Brasil. Centro de  excelência no ensino e treinamento do 
esporte à vela, se destaca como clube formador de velejadores e 
de campeões, dentre eles Robert Scheidt – Classe Laser ouro em 

Atlanta 1996, em Atenas 2004 e prata em Sidney 2000.

VALORES 

• Responsabilidade                   • Ética

• Inovação                                  • Qualidade no atendimento

• Experiência                             • Comprometimento



O Iatismo (ou Vela) é o nome dado ao esporte que envolve 
barcos movido exclusivamente por propulsão à vela, onde
se emprega somente a força do vento como meio de deslo-
camento; Uma competição de barcos à vela pode reunir no
mesmo evento diversas classes de veleiro, que irão disputar 
as provas, chamadas regatas, em locais e horários diferen-
tes para cada classe. É o caso dos Jogos Olímpicos, em que, 
atualmente, há dez diferentes classes de veleiros.

A modalidade vela faz parte do programa olímpico desde a 
sua primeira edição na era moderna, nos Jogos Olímpicos de
Atenas em 1896, e o Brasil tem tradição incontestável no es-
porte. A vela é a modalidade com o maior número de meda-
lhas de ouro olímpicas na história do esporte do Brasil: sete. 
Ao todo, os velejadores brasileiros já conquistaram 18 meda-
lhas em Jogos Olímpicos. 

O ESPORTE
OLÍMPICO



OBJETIVO: Melhorar o nível técnico dos velejadores sub 16, sub 19 e sub 23 do município de São Paulo através do apoio 

à participação em campeonatos nacionais e dos velejadores destaques nos campeonatos internacionais.

MODALIDADE: Iatismo.

LOCAIS: Brasil, Holanda, Argentina, Uruguai, Itália e EUA.

BENEFICIÁRIOS:  67 beneficiários (20 crianças, 40 adolescentes e 7 adultos).

META: Fornecer treinamento especializado, inclusive com viagens internacionais, para melhor aprimoramento dos 

atletas.

VALOR APROVADO: R$  409.027,50

DURAÇÃO: Doze (12) Meses.

REALIZAÇÃO: Yacht Club Santo Amaro YCSA.

O PROJETO



CATEGORIAS CONTEMPLADAS

Sub 16: Classes Optimist e Laser 4.7

Sub 19: Classes Laser Radial, 420 e 29er e Bic Techno 293+

Sub 23: Classes 470, 49er e Lightning 



Está previsto o custeio e manutenção para treinos, capacitações, 
viagens, garantindo a participação dos velejadores em regatas 
nacionais e internacionais, tais como Holanda, Argentina, Uruguai, 
Itália e EUA.

Como capacitação preparatória, participarão de competições no ex-
terior, tendo como objetivo o aperfeiçoamento do domínio e anda-
mento do barco, com aprendizado especifico a ser adquirido através 
de intercâmbio de experiências a serem trocadas com velejadores 
internacionais, capacitados, afim de melhorar também o rendimento 
na disputa dos campeonatos disputados no Brasil e exterior, além 
de preparar, a longo prazo, para classificação em Campeonatos 
Mundiais, Jogos Panamericanos e Jogos Olímpicos”

METODOLOGIA
DO PROJETO



Será baseada na literatura específica com conceitos adotados pelos principais 
programas esportivos das diferentes esferas governamentais, que por sua vez, 
são regidos pela legislação esportiva nacional. 

Leva-se em conta os aspectos fisiológicos, biomecânicos e pedagógicos na 
programação das atividades, visando oferecer estímulos ótimos aos atletas, 
contribuindo com o desenvolvimento esportivo e emocional destes, buscando 
a competitividade e exposição as mais diferentes situações encontradas em 
sua carreira.

METODOLOGIA
DE FORMAÇÃO



PROGRAMAÇÃO DAS FLOTILHAS

TREINOS:

Os treinos de vela ocorrem principalmente na Represa da Guarapiranga 
(São Paulo) aos finais de semana (sábado e domingo) das 13h00 as 17h00. 

Para os velejadores sub 23, adicionalmente, ocorrem treinos físicos e treinos 
em água também em alguns dias da semana.

CAMPEONATOS: 

Participação em inúmeros campeonatos, desde os campeonatos locais, regio-
nais, nacionais e internacionais.



PROGRAMAÇÃO DE 
CAMPEONATOS NACIONAIS

VELEJADORES SUB 16

Classe Optimist:
• Campeonato Brasileiro
• Copa Brasil de Estreantes 
• Seletiva da Classe Optimist
• Campeonato Norte-Nordeste
• Campeonato Brasil-Centro
• Campeonato-Sul-Brasileiro
• Campeonato Paulista
• Regatas de Ranking Paulista
• Campeonato Paulista de Equipes 

Classe Laser 4.7: 
• Campeonato Brasileiro 
• Campeonato Paulista 
• Regatas de Ranking Paulista 
• Semana de Vela de Ilhabela



PROGRAMAÇÃO DE 
CAMPEONATOS NACIONAIS

VELEJADORES SUB 19: 

• Campeonato Brasileiro da Classe 
• Copa da Juventude 
• Copa Brasil de Vela Jovem 
• Campeonato Paulista da Classe 
• Regatas de Ranking Paulista da Classe 
• Semana de Vela de São Paulo 
• Semana Internacional de Vela do Rio de Janeiro 
• Semana de Vela de Ilhabela

VELEJADORES SUB 23:

• Campeonato Brasileiro da Classe 
• Copa Brasil de Vela 
• Semana Internacional de Vela do Rio de Janeiro



APOIO DO PROJETO
(a) Apoio no transporte de barcos e botes: nos campeonatos brasileiros interclubes (CBIs) para 3 localidades  distantes mais 
que 8 horas de São Paulo.

(b) Apoio na participação em competições internacionais, com pagamento dos custos de passagem, hospedagem e seguro 
viagem do velejador e do Team Leader.

CAMPEONATOS INTERNACIONAIS APOIADOS:

Velejadores sub 16:
  Optimist: Trofeo Marco Rizzotti - Veneza - Itália
  Optimist: Semana de Buenos Aires – Argentina
  Laser 4.7: Campeonato Sul Americano da Classe Laser 4.7

Velejadores sub 19:
  Laser Radial:  Campeonato Sulamericano
  420: Campeonato Sulamericano
  29er: Campeonato Sulamericano
  Bic Tecno 293+: Campeonato Sulamericano

Velejadores sub 23:
  49er: Campeonato Mundial da Classe 49er 
  470: Campeonato Mundial Júnior da Classe 470
  Lightning: Campeonato Mundial Júnior da Classe Lightning - Sheboygan – EUA


