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Por razão da pandemia que invadiu o mundo em 2020, o calendário de atividades no Yacht Club Santo 
Amaro, na cidade de São Paulo, foi atípico. Com apenas um campeonato no primeiro trimestre, assim 

começou a nossa temporada, com a Taça Humboldt (regatas válidas pelo Ranking FEVESP das classes de 
Vela Jovem), apoiada e patrocinada pelo Colégio Alemão Humboldt, durante o mês de março.

Quatro regatas foram realizadas para a Laser Radial e três para a 29er e 4.7. Na 29er, a dupla do YCSA formada por Theo Chao
e Rafael de Moricz venceu uma das regatas e com a soma dos pontos levou a medalha de ouro. Nicolas Bernal e Leonardo 
Didier vieram logo na sequência com o vice campeonato e Konstantin Wülfing e Thomas Mittempergher com a medalha de 
bronze. Marina Heinke e Alexia Buuck foram as campeãs na categoria feminina (4º geral).

Na Laser 4.7, Gustavo Kiessling do YCSA venceu as três regatas e subiu no lugar mais alto do pódio seguido por Dante Völker
(YCSA) na segunda colocação e Laura Uegama na terceira. Já pela Radial classe mais numerosa com 14 barcos Iago Whately
(YCSA) foi o primeiro colocado. Mathias Reimer (YCSA) veio na sequência com a medalha de prata e também conquistou o 
ouro na categoria Sub-19. Na terceira colocação geral e ouro na categoria feminina, tivemos Odile Gnaid do ICES. Christine 
Reimer (YCSA) foi a 4º na classificação geral e medalha de prata entre as meninas.

Lars Kunath e Antônio Bonito, ambos do YCSA, foram segundo e terceiro colocado respectivamente na categoria Sub-19. 
Christina Fuchs (YCSA) completou o pódio das meninas com a medalha de bronze.



Após uma longa paralização nas atividades do clube, enfim, com respaldo do Plano São Paulo (COVID-19) o clube 
pôde retomar os campeonatos. Com o ano de 2020 já em sua reta final, o terceiro trimestre teve a realização de 

dois eventos em setembro, sendo um deles o Campeonato Paulista da Classe Laser.
A disputa estadual, que contou com 30 velejadores, durou dois finais de semana e reuniu atletas de diversas 

faixas etárias.

CLASSIFICAÇÃO STANDARD

GERAL - 1º – FELIPE ECHENIQUE – YCSA / 2º – STEPHAN KUNATH – YCSA / 3º – IAGO WHATELY – YCSA
MASTER - 1º – FELIPE ECHENIQUE – YCSA / 2º – IAGO WHATELY – YCSA / 3º – IAN MCKEE – SPYC
SÊNIOR - 1º – STEPHAN KUNATH – YCSA / 2º – NICOLAS GARCIA – YCSA 
SUB-21 - 1º – LARS KUNATH – YCSA / 2º – MATHIAS REIMER – YCSA / 3º – JOSÉ HACKEROTT – YCP
GRAND MASTER - 1º – CARLOS E. WANDERLEY – YCSA / 2º – FERNANDO HACKEROTT – YCP - 3º – ANDRÉ SCHWARZ – YCSA
PRÉ MASTER - 1º – EDUARDO GUIMARÃES – ICP / 2º – LEONARDO PATANÉ – CIR / 3º – PAULOS PAPADIMITRIOU – YCSA
GREAT GRAND MASTER - 1º – MANFRED KAUFMANN JR – YCP / 2º – PETER BAUMGARTL – YCI - 3º – ANDRÉ FRIMM – CCSP

CLASSIFICAÇÃO 4.7

GERAL - 1º – CONRADO COOKSON – YCSA / 2º – GUSTAVO KIESSLING – YCSA / 3º – ALBERT LISBONA – YCP
SUB-16 - 1º – CONRADO COOKSON – YCSA / 2º – GUSTAVO KIESSLING – YCSA / 3º – DANTE VÖLKER – YCSA
FEMININO - 1º – GEORGIA BRUDER – YCP / 2º – LAURA UEGAMA – YCSA / 3º – CAROLINA WITSIERS – YCSA



Dando início no último trimestre do ano, em outubro, o clube sediou mais uma etapa do Ranking 
FEVESP para as classes da vela jovem, reunindo depois de muito tempo crianças e adolescentes 

(seguindo todos os protocolos). Batizada como Taça Primavera, em homenagem à chegada da estação, 
apenas duas regatas foram realizadas já que o vento não colaborou para que os barcos pudessem 

extrair todo o seu potencial.

Classe 29er - Com resultados excelentes, a dupla feminina formada por Marina Heinke e Alexia Buuck (YCSA) foi a grande 
campeã com apenas 4pts perdidos. O resultado rendeu também o ouro na categoria feminina. Na sequência, na segunda 
colocação geral, ficou a dupla Konstantin Wülfing e Thomas Mittempergher (YCSA) e na terceira colocação geral, a dupla 
feminina Gabriela Bartijotto (YCSA) e Larissa Oliveira (ICRJ), que também conquistou a prata na categoria feminina. Já o bronze 
feminino, foi para a dupla recém formada por Marina Uegama e Nicole Joop (YCSA). – Clique aqui e confira a súmula.

Classe Laser - Pelos lados da classe Laser, tivemos Conrado Cookson (YCSA) como campeão na categoria 4.7. Dante Völker foi o 
segundo colocado e Laura Uegama a terceira, ambos do YCSA.

Mathias Reimer (YCSA) levou a melhor na categoria Radial, com apenas 4pts perdidos. Maurizio Mazzaferro (YCSA) foi o 
segundo colocado e Eduardo Guimarães (ICP) o terceiro, sendo que ambos foram primeiro e segundo colocado 
respectivamente na categoria Master. – Clique aqui e confira a súmula.

Classe Optimist - Pedro Iglesias do YCSA acumulou apenas 5pts em quatro regatas e subiu no lugar mais alto do pódio entre os 
veteranos da Optimist, seguido por Alex Kuhl (EVI) na segunda colocação geral e Thomas Mühle (YCSA) na terceira. Giovanna 
Guariglia foi a melhor entre as meninas. – Clique aqui e confira a súmula.



Fechando o ano com chave de ouro e comemoração pelo retorno das regatas, o Yacht Club Santo 
Amaro sediou o nacional da classe Lightning, que contou com atletas renomados, inclusive o trio 

formado por Claudio Biekarck, Gunnar Ficker e Marcelo Batista, que já disputaram torneios como os 
Jogos Pan-Americanos, entre outros campeonatos de importância internacional.

O evento sediado pelo YCSA com apoio da ABCLi, FEVESP e CBVela, contou com a participação de 9 tripulações e proporcionou 
disputas acirradas nas águas da Guarapiranga. As condições não podiam ser melhores, o vento variou de 10 a 17 nós dos 
quadrantes sul e sudeste que, permitindo à CR realizar 8 regatas excelentes.

Na raia, a jovem tripulação formada por José Hackerott, Felipe Reis e Martin Chao, atuais campeões brasileiro Júnior, liderou 
desde o começo, vencendo as 4 primeiras regatas. O que se desenhava como uma vitória fácil, se tornou uma disputa 
emocionante, quando a experiente tripulação formada por Claudio Biekarck, Gunnar Ficker e Marcelo Batista da Silva, venceu 
as 4 ultimas regatas.

No final o evento foi decidido pela consistência e regularidade da tripulação de José Hackerot que, velejando muito bem, 
somou mais três segundos lugares e descartou uma terceira colocação na regata 7 somando um total de 10 pontos perdidos. 
Enquanto isso a tripulação de Cláudio Biekarck somou mais dois segundos lugares, um terceiro e descartou um quarto lugar na 
regata 3, somando um total de 11 pontos perdidos. Fechando o pódio em 3º lugar ficou a tripulação formada por Ian McKee, 
Michael Downey e Andre Schierz que somaram um total de 20 pontos perdidos.


