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Fique por dentro...

N

esta edição, saiba como foi o 49º
Brasileiro da classe Optimist sediado pelo clube. Lucas Freitas
conquistou o bicampeonato individual em casa vencendo 9 das
12 regatas realizadas. Com os
colegas Newton Passos, Gabriela
Berlinsky e Felipe Vicente formou a equipe RJ 1, representando o ICRJ, que deu ao clube o título por equipes.
Com as colocações dos demais integrantes em
suas categorias, a Flotilha Zé Carioca (ICRJ) levou o título de melhor do campeonato. Ao total, 124 velejadores
de diversos estados brasileiros participaram do evento.
No Sul, Gabriela Vassel e Larissa Oliveira foram
campeãs brasileiras da classe 29er na categoria feminina.
Resultado de muitos treinos e dedicação intensa sob o
comando do técnico Breno Osthoff, que também preparou Leonardo e Mathias Mirow, 8º lugar na classificação geral entre as 18 duplas participantes.
Tradicional no calendário de regatas do clube, a
Regata Kurt Jurgen (Posto 6) da classe Dingue chegou
a sua 18ª edição. Em um sábado de muito calor, pouco
vento e maré, 24 barcos participaram do evento.
O pódio foi duplo para o ICRJ e a premiação
foi entregue pelo próprio homenageado, Kurt Jurgen,
primeiro capitão de flotilha da classe Dingue no clube,
que com seus quase 87 anos de idade continua se dedicando à vela.

Novidade no calendário, 2021 foi o primeiro ano
da Taça Bibi Juetz. A exímia velejadora, que fez história na
classe Snipe e foi professora da Escola de Desportos Náuticos do ICRJ, recebeu uma bela homenagem em dois dias
de regatas.
O evento recebeu mais de 30 barcos e aconteceu
semanas após nos despedirmos de Bibi, que lutava contra
um câncer. A cerimônia de premiação foi emocionante sob
o comando do capitão de flotilha Flavio Castro e depoimentos de alguns proeiros que já velejaram com a homenageada.
Na Pesca, o 28º Cabo Frio Marlin Invitational foi
realizado em duas etapas entre 12 equipes. Foi uma semana
intensa em Cabo Frio que deu o título aos integrantes da
equipe Ponta Negra, comandada por João Paulo Costa.
Além disso, os pescadores foram até a Praia do Forte na cidade para inauguração da escultura do Marlin Azul
em homenagem a Eurico Soares, que fez história na pesca
do ICRJ e em campeonatos brasileiros capturando o maior
Marlin Azul em torneios oficiais de pesca no país (Cabo
Frio Marlin Invitational - 2001).
Por fim, não esqueçam: a pandemia não acabou e o
ICRJ continua exigindo o uso de máscara em seus ambientes
comuns, seguindo regras determinadas pelos órgãos competentes na realização de campeonatos esportivos a céu aberto,
mantendo a higienização dos espaços e ofertando álcool em
gel para todos os sócios, visitantes e colaboradores.

Boa leitura
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USO DE MÁSCARAS NO ICRJ
OBRIGATÓRIO DESDE O INÍCIO E ENQUANTO HOUVER PANDEMIA
Desde o início da pandemia
de Coronavírus, em março de 2020,
o Iate Clube do Rio de Janeiro tem
se posicionado com responsabilidade para assegurar a proteção dos seus
sócios, convidados e colaboradores.
Seguindo sempre as recomendações das autoridades governamentais, ratificamos a obrigatoriedade do uso de máscaras no clube
- regra amplamente divulgada, sinalizada e nunca revogada.
Os esportes ao ar livre praticados no ICRJ também estão seguindo normas estabelecidas pelos
órgãos competentes.
Os espaços de uso comum
continuam com suas capacidades
reduzidas e sanitizações feitas regularmente, além da abundante oferta
de álcool em gel para o uso do público.
Colabore! Siga as regras e
não dissemine falsas informações.
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ICRJ SEDIA 49º BRASILEIRO
DA CLASSE OPTIMIST
ANFITRIÕES DA FLOTILHA ZÉ CARIOCA LEVAM OS
TÍTULOS MAIS IMPORTANTES DO CAMPEONATO

O ICRJ sediou mais uma edição do Campeonato Brasileiro da classe Optimist, entre os dias 6 e 16 de
janeiro. O evento teve a participação de 124 velejadores,
com idade entre 10 e 15 anos, representando os estados
do RJ, SP, ES, DF, PE, BA, SC e RS.
A programação foi intensa. Além das regatas válidas para o título individual (12), foi realizado o Campeonato Brasileiro de Equipes; o Descobrindo novas
Velas - evento da CBVela que apresenta outras classes
aos participantes da Optimist; e no decorrer das competições, antes ou depois das regatas, os velejadores tiveram
a oportunidade de passar por avaliações antropométricas
(iniciativa da CBVela em parceria com o Comitê Olímpico brasileiro, em análise ao perfil dos velejadores nas
categorias de base).

A Vela Feminina também foi abordada durante a
programação. Foram promovidos, também pela CBVela
com o apoio do ICRJ, 3 bate-papos sobre o assunto: o
primeiro com as jovens velejadoras presentes; no dia seguinte com os técnicos; e o último com os pais, sempre
com a participação de atletas veteranas de destaque no
Brasil.
No dia 12, o Campeonato individual deu uma
pausa para a realização do Campeonato Brasileiro de
Equipes, decidido em regatas onde correram 15 equipes
formadas por 4 velejadores cada. O resultado foi definido com a soma da pontuação da chegada de todos velejadores da mesma equipe.
A equipe RJ 1, do ICRJ, composta por Lucas
Cocchi Freitas, Newton Passos, Gabriela Berlinsky e Fe-
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lipe Vicente, conquistou o tão cobiçado título, vencendo na final a equipe RJ 2, formada pelos velejadores do
CNC.
Na 3ª colocação ficou a equipe PE 1, com os velejadores do Cabanga Iate Clube de Pernambuco. Vale
destacar que a conquista dos campeões da Flotilha Zé Carioca, do ICRJ, é a 7ª dos 12 últimos anos.
E por falar na FZC, Lucas Cocchi Freitas foi o
grande destaque de toda a competição individual. Lucas
repetiu o feito do ano passado e sagrou-se bicampeão brasileiro de Optimist com excelente performance – venceu
9 das 12 regatas realizadas.
Com o exímio desempenho do bicampeão somados aos ótimos resultados dos outros integrantes, a FZC
conquistou o título de melhor do Brasil. “O excelente resultado da nossa flotilha é fruto da dedicação dos velejadores,
da competência da equipe técnica e do apoio e investimento
do Clube nos últimos 6 anos”, comentou Kadu Baggio, Assessor da Vela do ICRJ.
O 49º Campeonato Brasileiro da classe Optimist
foi organizado pelo Iate Clube do Rio de Janeiro e teve o
apoio técnico e institucional da OPTIBRA, da Federação
de Vela do Estado do Rio de Janeiro - FEVERJ e da Confederação Brasileira de Vela – CBVela.

Class.
1º Lugar
2º Lugar
3º Lugar

Brasileiro de Optimist - Ouro
Velejador
Lucas C K Freitas
Alex F Kuhl
Eduardo Z Guimarães

Clube
ICRJ/CBC
EVI
CNC

Class.
1º Lugar
2º Lugar
3º Lugar

Brasileiro de Optimist - Prata
Velejador
Bernardo P Mattos
Catharina Vasconcellos
Heloísa R Gonçalves

Clube
YCB/CBC
ICRJ/CBC
VDS/CBC

Brasileiro de Optimist - Por Equipes
Equipe
Velejadores
Lucas Freitas,
Newton Passos,
1º Lugar
RJ1
Gabriela Berlinsky,
Felipe Vicente
Eduardo Zeitone,
Felipe Giaggio,
Guilherme Amado,
2º Lugar
RJ2
Felipe Lima,
Fernando Mendonça
Class.

3º Lugar

PE1

Miguel Raposo,
Júlio Cesar Avellar,
Milena Araújo,
Valentina Guimarães,
Lucas Sant'Anna

Clube
ICRJ

CNC

CICP
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Classificação geral - 1º lugar Lucas Freitas (ICRJ); 2º Alex Kuhl (EVI); 3º
Eduardo Guimarães (CNC);

Pódio juvenil feminino - 1º lugar Melissa Paradeda (EVI); 2º Gabriela Paixão
(ICRJ/CBC); 3º Gabriela Berlinsky (ICRJ/CBC), 4º Julia Afonso (ICRJ/CBC);
5º Carolina Witsiers (YCSA/CBC)

Lucas Freitas (ICRJ) campeão geral e Melissa Paradeda (EVI) campeã feminina

Equipe RJ1 (ICRJ), campeã da disputa por equipes, com o técnico da FZC Tijo
Novelo

Vela &
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REGATA KURT JURGEN COMPLETA 17 EDIÇÕES
A cerimônia de premiação
aconteceu na parte superior da lanchonete Convés. O próprio homenageado, Kurt Jurgen, entregou os troféus aos 5 primeiros colocados. Os três
primeiros ainda receberam obras literárias de autoria de Kurt e sua esposa
Maria Thereza Wolff.

KURT JURGEN E A
REGATA POSTO 6
Os campeões Luiz Evangelista e Maria Cristina Barros (ICRJ) com o troféu entregue por Kurt Jurgen

Marcelo Pinheiro e Marina Estarque Pinheiro
(CNP) - 2º lugar

Laura Wolff e Christina Frediani (ICRJ) 3º lugar

A 17ª edição da Regata Kurt
Jurgen (Posto 6) - classe Dingue aconteceu no penúltimo dia de janeiro
(30) em uma disputa entre 24 barcos.
O sábado foi típico de verão carioca
com céu aberto, muito calor e oscilação de ventos.
A largada nas proximidades do
posto 6, em Copacabana, foi difícil com
pouco vento e bastante maré. As condições melhoraram no meio do percurso
na Ilha de Cotunduba e Pão de Açúcar,
até a chegada no ICRJ com resultados
que deram ao clube o pódio duplo.
Luiz Evangelista (Lula) e Maria Cristina Barros foram os campeões,
conquistando assim o tão desejado
registro no troféu transitório. Em segundo lugar, Marcelo Pinheiro e Ma-

ria Estarque Pinheiro, representando o
CNP.
Na terceira colocação, a presença da neta de Kurt, Laura Wolff,
que velejou na proa do barco do avô
com a timoneira Christina Frediani.
“Tivemos sorte que o leste entrou 40 minutos depois da largada. Antes disso, a
correntada e o vendo quase zero não nos
deixava largar. Foi desesperador! Por sorte, vimos que tínhamos que sair do buraco e buscar o vento que estava passando
ao largo”, comentou Christina.
“O leste forte subiu com o calor
nas proximidades do Pão de Açúcar, foi
outro stop and go. Fazer dupla com a
Laura foi ótimo e o barco cedido pelo Sr.
Kurt está lindo. A classe Dingue é maravilhosa!”, completou a velejadora.

Kurt Jurgen Wolff fundou a
classe Dingue no ICRJ. Como precursor, dedicou-se ao crescimento
dos eventos promovendo, principalmente, a Regata Posto 6. Alguns
anos após a primeira edição da regata, o ICRJ decidiu batizar a Posto 6
como Regata Kurt Jurgen, em homenagem ao seu primeiro capitão
de flotilha na classe Dingue.
Além da brilhante contribuição para o desenvolvimento da
classe Dingue, o velejador tem vasta experiência em vela de oceano;
como nadador, conquistou grandes
títulos e participou de competições
em diversos países; e ainda ocupou
lugares importantes no ICRJ como
conselheiro e sócio, fazendo jus a
homenagem.

Foto: Arquivo pessoal ano 2020. Encontro casual
no Cais da Bandeira de antigos comandantes de
Vela. Luiz Gomensoro, Victor Demaison, Alexandre Barroso, Kurt Jürgen F. Wolff, Patricia Barroso
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TAÇA BIBI JUETZ: EMOÇÃO E
REGATAS DESAFIADORAS MARCAM
HOMENAGEM À VELEJADORA

Bibi Juetz fez história na classe Snipe e no ICRJ

Nos dias 30 e 31 de janeiro, foi realizada a 1ª edição da
Taça Bibi Juetz no ICRJ. O evento foi uma iniciativa do Capitão
Flavio Castro com os demais integrantes da flotilha de Snipe e o
setor de Vela do clube.
“A Bibi era uma pessoa que se dedicava muito à vela, especialmente à classe Snipe, onde entrou no Hall da Fama da classe
internacional e competiu até 2014. Vale lembrar que ela também foi
professora de Optimist na EDN e ajudou a formar vários velejadores
do ICRJ. Nada mais justo do que fazer essa bela homenagem como ela
gostava, com muitos amigos e barcos na água!”, disse Flavio Castro
sobre a velejadora, de quem nos despedimos no início de janeiro.
Os dois dias de regatas foram em condições difíceis, com
muita maré e bastante rondadas dos ventos, fazendo com que os
mais de 30 barcos na água alternassem de posições diversas vezes.
A dupla campeã, formada por João Pedro H. Souto de
Oliveira e Fernando Tovar Gioia (ICRJ/MB), foi a mais regular
e conquistou a Taça. João Siemsen e Alexandre Muto (ICRJ/
MB) ocuparam a segunda colocação, enquanto Bernardo Ramos e Alfredo Rovere (ICRJ) ficaram com o terceiro lugar.
Durante a premiação, alguns proeiros que velejaram
com Bibi deram seus depoimentos sobre ela. “O primeiro campeonato que corri com ela, eu tinha uns 18 anos. No início não
sabia o que ela representava para a classe, com o tempo e indo para
campeonatos internacionais, percebi o quanto Bibi era querida e
tinha garra para competir. A competitividade e o carinho que todos
tinham por ela, por ser uma pessoa muito correta e apaixonada pela
classe Snipe, me inspiram”, comentou Breno Bianchi. Com o sucesso do evento, a expectativa é que a Taça Bibi Juetz faça parte
do calendário anual de regatas do ICRJ.

Os campeões Fernando Gioia e João Pedro Souto com o velejador
Henrique Hadadd, que entregou o troféu

Flavio Castro, Capitão da Flotilha de Snipe do ICRJ e idealizador do evento
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Gabriela Vassel e Larissa Oliveira conquistam
o título brasileiro feminino da classe 29er
O 7º Campeonato Brasileiro
da classe 29er aconteceu entre os dias
2 e 6 fevereiro, no Clube dos Jangadeiros, em Porto Alegre. Sob o comando do técnico Breno Osthoff, a
flotilha representante do ICRJ foi ao
Sul em busca de títulos.
Ao total, 18 duplas de diversos estados brasileiros participaram
de 9 regatas bem disputadas. A programação previa 14, mas por causa
das más condições de tempo, no último dia não houve regatas.
Os integrantes da nossa
flotilha
fizeram
uma
ótima
competição. Gabriela Vassel e
Larissa Oliveira foram as campeãs
na categoria feminina e 6º lugar
na classificação geral. Leonardo
e Mathias Mirow ocuparam a 8ª
posição geral e masculina.
“Desde que começamos a dupla
em agosto de 2020, sempre tivemos objetivo e foco, o que contribuiu muito pro
nosso resultado no Brasileiro. Junto com o
nosso técnico Breno, que sempre nos ajudou a ter disciplina dentro e fora d’água,
fizemos muitos treinos intensivos”, comentou a proeira Larissa Oliveira.
“Foi difícil e cansativo, mas nos
dedicamos e nunca deixamos de acreditar que em pouco tempo poderíamos
ser campeãs brasileiras. Duas semanas
antes da competição fomos para Porto
Alegre fazer nosso intensivo e lá vimos
que existia uma chance de conquistar
o título ainda em 2021. Essa conquista
é fruto de todo nosso esforço, apoio do
nosso técnico e dos nossos pais. Estamos
muito contentes e vamos continuar treinando bastante para mais conquistas!”
completou a velejadora.

Gabriela Vassel e Larissa Oliveira campeãs brasileiras da classe 29er

Flotilha do ICRJ - Leonardo e Mathias Mirow, Larissa Oliveira e Gabriela Vassel com o técnico Breno Osthoff ao centro
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PONTA NEGRA CONQUISTA
O TÍTULO DO 28º CABO FRIO
MARLIN INVITATIONAL
O 28º Cabo Frio Marlin
Invitational recebeu 12 equipes na
subsede do ICRJ em Cabo Frio.
Três etapas do torneio estavam
previstas para acontecer, mas apenas duas foram realizadas nos dias
23 e 24 de janeiro.
A Comissão de Meteorologia decidiu pelo cancelamento da
3ª etapa, que aconteceria na mesma semana (29), para resguardar
os participantes das más condições
de mar e vento.
Aproveitando a presença
dos grandes nomes da pesca do
clube em Cabo Frio, no dia 26
houve a inauguração do espaço
em homenagem ao pescador Eurico Soares. Uma bela escultura
de um Marlin Azul foi inaugurada na Praia do Forte em alusão ao
grande feito de Eurico: a captura
do maior Marlin Azul – 575 kg
– em torneios oficiais de pesca no
Brasil, no Cabo Frio Marlin Invitational em 2001.
Após o somatório de pontos das etapas de acordo com as
peças liberadas e libragens utilizadas, a equipe Ponta Negra, do Comandante João Paulo T. Costa, foi
a campeã. A Vida Mansa, de Otto
Vergueiro, foi a vice-campeã, enquanto a equipe Release, comandada por Alberto Quintaes, ocupou a terceira colocação.

Ponta Negra - 1º lugar

Vida Mansa - 2º lugar

Release - 3º lugar

Pesca &
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Pescadores reunidos na inauguração da escultura do Marlin Azul em homenagem ao feito de Eurico Soares

Eurico no espaço inaugurado na Praia do Forte em sua homenagem

Eurico Soares
com o maior
Marlin Azul
capturado no
Brasil - Cabo
Frio Marlin
Invitational
2001
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CURSOS
CURSO DE OCEANO: FAST23 NÍVEL I
Monte sua turma com no mínimo 3 e máximo de
4 alunos
INICIAÇÃO NÁUTICA:
Fundamental (3 a 6 anos)
- Terça, quarta, quinta ou sexta-feira
Turma: manhã ou tarde - mínimo de 5 alunos
(monte sua turma)
- Sábado ou domingo - Turma: 9h às 11h
NAVEGAÇÃO:
Arrais Amador; Mestre Amador (curso on-line);
Capitão Amador; Previsão do Tempo; GPS.

PARA EVITAR A DISSEMINAÇÃO
DA COVID-19, SEGUIMOS
PROTOCOLOS MINUCIOSOS
DURANTE AS AULAS.

PISCINA:
Inscrições abertas para Natação Infantil na parte da
manhã e tarde, de terça a sexta-feira, com Professor
Gabriel Vasconcellos
Idade: 6 meses a 6 anos.
Venha remar!
Stand Up Paddle (Pacotes) - Agende sua aula e
conheça o esporte. Quem ama mar, sol e quer exercitar o equilíbrio, não pode ficar fora dessa.
Prática de Yoga
Mente Sã – Corpo São.
Com aulas quartas e sextas-feiras, o yoga é uma ótima opção para quem procura uma atividade física
que trabalhe com o corpo todo.
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