William I. Koch International Sea Scout Cup 2012
22 a 28 de julho de 2012

São Francisco – Estados Unidos da América
1. INTRODUÇÃO
Escoteiros do Mar de todo o mundo estarão se reunindo nos Estados Unidos da América (EUA) para
mais uma edição da regata Willian I. Koch International Sea Scout Cup.
A tradicional Copa de Escoteiros do Mar foi realizada pela primeira vez em 1930, tornando-se
internacional em 2000, quando passou a ser organizada por Dr. William I. Koch, campeão da
American’s Cup de 1992. Desde então, o Sr. Koch se tornou o patrono deste evento e assumiu o
desafio de reunir Escoteiros do Mar de diversos países, o que ocorre a cada dois anos.
Durante 7 dias a Copa testará as habilidades marinheiras por meio de regatas a vela, em
embarcações cedidas pela organização do evento, além de oficinas de aprimoramento e a
confraternização com atletas internacionais da vela. São esperados Escoteiros do Mar de cerca de
20 países, e estes serão premiados quanto à navegação, camaradagem e o Espírito Escoteiro, tendo
seu nome gravado permanentemente no Troféu da Copa, exposto no local e que possui mais de 150
anos. O Vencedor Geral receberá o título de “Campeão Velejador Mundial dos Escoteiros do Mar”.
O Brasil participou de duas edições da Sea Scout Cup, com os seguintes representantes:
• em 2008, com os Pioneiros Henrique Mendes e Nycholas Pontes (8 GEMAR Almte. Adalberto
Nunes DF) e
• em 2010, com os Pioneiros Robson José da Conceição e Jackeline Oliveira de Miranda (10
GEMAR Décimo RJ).
2. INFORMAÇÕES GERAIS
Organização: Boy Scouts of America (BSA).
Data: 22 a 28 de julho de 2012
Local: California Maritime Academy Vallejo, situada em São Franscisco (Califórnia – EUA)
3. CUSTO DE PARTICIPAÇÃO
A organização do evento definiu a taxa individual de participação em USD 250,00 (Dólares
Americanos). Esta taxa cobrirá: acomodação, alimentação durante o evento, alguns artigos para
treinamento e competição.
Os participantes deverão arcar com os custos de viagem, com o custo do Passaporte Brasileiro (se
for o caso), com os custos diretos e as garantias para a obtenção do Visto Americano e com um
Seguro Viagem que deve cobrir todo o período em que estiver fora do Brasil. Se os jovens viajarem
desacompanhados, será necessário providenciar a devida autorização dos pais.
O pagamento da taxa de participação será feito através do Escritório Nacional da União dos
Escoteiros do Brasil, que repassará o montante para a organização da Sea Scout Cup 2012 nos EUA.
Os detalhes do pagamento serão informados posteriormente.
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As bolsas oferecidas pela organização da Sea Scout Cup 2012 poderão cobrir até 50% do valor da
passagem aérea.
4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

•
•
•
•

Estar registrado junto a UEB nos anos de 2011 e 2012, sendo membro ativo em uma Seção
da Modalidade do Mar;
Ter idade entre 14 e 20 anos até o dia 22 de julho de 2012, no caso das duas vagas
parcialmente custeadas pelo organizador do evento;
Boa comunicação em Inglês;
Ser aprovado no processo de seleção conduzido pela UEB, através da Coordenação Nacional
de Escoteiros do Mar (CONAMAR) e da Comissão Nacional de Relações Internacionais (CNRI).

5. DOCUMENTOS PARA A SELEÇÃO
A UEB selecionará uma equipe de 2 representantes brasileiros, que formarão uma guarnição de 2
tripulantes. Desta forma a dupla será inscrita para concorrer às bolsas parciais para custeio da
participação do evento. Além das 2 vagas, também poderão participar outras guarnições, porém
custeando por completo suas inscrições e desde que sejam aprovadas neste processo de seleção.
Documentos necessários para o Processo de Seleção:

•

•

•

•
•
•
•
•
•

Ficha de Inscrição Individual: que deverá ser feita através do Sigue Jovem. Após o
preenchimento a fica deverá ser impressa, assinada pelo candidato ou responsável, pela
Diretoria do Grupo Escoteiro e por um(a) médico(a). A acesso ao Sigue Jovem poderá ser
feito através da página da UEB em www.escoteiros.org.br.
Histórico Escoteiro – Documento informando a vida escoteira dos(a) candidatos(a),
descrevendo data da Promessa, as nomeações, atividades embarcadas, regatas,
acampamentos em ilhas, praias e represas, atividades de pesca, notas de horas embarcadas,
grandes jogos navais, comemoração do Dia do Escoteiro do Mar e outras atividades ligadas a
prática da Modalidade do Mar, bem como uma descrição de sua experiência náutica. Este
documento deverá ser datado e assinado pelo candidato.
Conquistas juvenis – Descrever os Distintivos Especiais conquistados, estrelas de boas
atividades, distintivo de Veleiro-Escoteiro ou Arrais-Escoteiro, especialidades da área
náutica (Vela, Grumete e Canoagem) e a Especialidade de Natação. Todas as conquistas
devem informar a data e o nível conquistado (no caso das Especialidades)
Carta Pessoal: explicando porque deseja participar da Sea Scout Cup 2012 e porque
mereceria ser escolhido para representar o Brasil. A carta deverá ser assinada
1 fotografia, com o uniforme ou traje escoteiro.
Carta de Recomendação da Corte de Honra ou do Conselho do Clã;
Carta de Recomendação do Chefe de Seção;
Carta de Recomendação da Diretoria do Grupo Escoteiro ou Seção Autônoma;
Carta de Recomendação de Iate Clube, clube náutico ou outra agremiação náutica
qualquer a que esteja filiado, contendo a relação de regatas ou eventos onde o(a)
candidato(a) foi seu representante como atleta. Este documento é opcional.

Prazo para recebimento da documentação: 20 de Outubro de 2011
6.

PROCESSO DE SELEÇÃO

•

Para participar do processo de seleção, os candidatos deverão enviar a documentação da
equipe para o Coordenador Nacional Adjunto de Escoteiros do Mar, Sr. André Torricelli,
através do correio eletrônico: conamar@escoteirodomar.org
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Após análise realizada por uma comissão, as duplas serão classificadas e as 2 primeiras serão
entrevistadas pelo Comissário Internacional ou pelo Comissário Internacional Adjunto da UEB. Esta
entrevista será conduzida em Inglês, tendo caráter classificatório.
Após a entrevista, o resultado final será divulgado através do site: www.escoteiros.org.br. O
resultado final está previsto para 31 de Outubro de 2011. A inscrição no evento deverá ser
finalizada até o final de novembro e estará sujeita a avaliação dos organizadores.
Todas as comunicações com a organização do evento serão feitas através do Comissário
Internacional e do Escritório Nacional dos Escoteiros do Brasil.
7.

APRESENTAÇÃO PESSOAL

A equipe selecionada receberá da UEB dois Lenços da UEB Nacional, a serem usados como item do
uniforme e/ou traje durante o evento.
Para as cerimônias oficiais será necessário utilizar o Uniforme de Desembarque, com caxangá e o
“top” da Modalidade do Mar.
8.

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA PARTICIPAR

Os participantes receberão da organização alguns itens para serem utilizados durante os
treinamentos e competições. Ainda assim é necessário levar seu próprio vestuário.
A lista do material necessário está disponível em www.seascoutcup.org/download/Equipment.pdf.
As demais informações relativas ao evento estão acessíveis em www.seascoutcup.org
Todas as questões omissas serão analisadas e decididas pela Diretoria Executiva Nacional (DEN), em
conjunto com a CONAMAR e CNRI.

Curitiba, 14 de setembro de 2011

Rubem Tadeu Cordeiro Perlingeiro
Diretor Presidente
União dos Escoteiros do Brasil
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