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       Pais     Membros, Voluntários, Pessoas de            Velejadores  

          Apoio, Treinadores e Oficiais de Regata 

  

A IODA reconhece que as crianças têm muito a ganhar com o esporte. Velejar na Classe 

Optimist oferece uma excelente oportunidade para as crianças aprenderem novas 

habilidades, se tornarem mais confiantes e maximizarem seu potencial.    

A IODA acredita que uma abordagem centrada na vela para crianças colherá muitos benefícios 

em termos de saúde, bem-estar e envolvimento contínuo na navegação em sua futura vida 

adulta.  

É a política da IODA, que todos os velejadores, treinadores, instrutores, oficiais de regatas, 

juízes, pais e voluntários mostrem respeito e compreensão uns pelos outros, tratem todos 

igualmente dentro do contexto do esporte, e se conduzam de uma forma que reflita sobre os 

princípios da IODA.   

O objetivo é que todos os Velejadores gostem de velejar e melhorar o desempenho.  

Membros, Voluntários, Pessoas de Apoio, Treinadores, Juízes e 

Oficiais de Regata  

1. Considere o bem-estar e a segurança de todos os velejadores antes, durante e 

depois do evento.  

2. Incentivar os velejadores a valorizar seu desempenho e não apenas resultados.  

3. Certifique-se de que qualquer treinamento e atividades sejam adequadas à idade, 

habilidade e experiência dos participantes.  

4. Respeite a confiança e os direitos da criança enquanto é aberto e honesto com 

eles.  



5. Defenda o direito de todos de participar e celebrar diferenças não discriminando 

ninguém de cor, gênero, habilidade física, orientação sexual, linguagem, religião, 

política de outra opinião, origem nacional ou social, propriedade, nascimento ou 

outro status. 

6. Respeite sua posição de confiança e mantenha limites e relacionamentos 

apropriados com os jovens. Envolver-se em comportamento sexual com qualquer 

criança menor de 18 anos é ilegal.  

7. Evite qualquer contato físico desnecessário com os jovens.  

8. Considere seu comportamento – não se envolva em qualquer comportamento que 

constitua qualquer forma de abuso.  

9. Lidere pelo exemplo quando se trata de boa esportividade, comportamento 

positivo e compromisso com a classe Optimist e o esporte da vela.  

10. Não estar sob a influência de álcool, tomar substâncias ou fumar enquanto 

trabalha diretamente com os jovens.  

11. Esteja ciente de como você se comporta nas mídias sociais que poderia ser visto 

por um jovem.  

Pais  

1. Apoie seu filho e ajude-o a desfrutar do esporte.  

2. Ajude seu filho a reconhecer o bom desempenho e não apenas os resultados.  

3. Nunca force seu filho a participar de um exercício.  

4. Nunca puna ou menospreze seu filho por perder ou cometer erros.  

5. Respeite e apoie o treinador.   

6. Aceite o julgamento dos Oficiais de Regatas, Juízes e reconheça o bom 

desempenho de todos os participantes.  

7. Incentivar e respeitar outros participantes.    

 

Velejadores  

1. Respeite seu treinador, líder da equipe (team leader), oficiais de regatas, juízes e 

organizadores.  

2. Mantenha-se seguro ouvindo seu treinador e líder de equipe e comporte-se com 

responsabilidade e fale se você ver algo que não está certo. Lembre-se "Se você 

ver alguma coisa, diga alguma coisa".  

3. Respeite outros participantes e celebre diferenças em nossa atividade, e não 

discrimina ninguém por motivos de cor, gênero, capacidade física, orientação 

sexual, linguagem, religião, política de outra opinião, origem nacional ou social, 

propriedade, nascimento ou outro status.  

4. Trate outros velejadores com respeito e consideração de que todos tenham 

diferentes níveis de habilidade e talento.  

5. Não intimidar ninguém pessoalmente, por telefone, por texto ou online.  

6. Apoie e incentive seus companheiros de equipe. Diga-lhes quando eles fizeram 

bem e estar lá para eles quando eles estão lutando.  

7. Cuide de todos os equipamentos, mesmo que não seja seu.  

8. Não fume, consuma álcool ou tome substâncias a qualquer momento enquanto 

estiver participando de um evento IODA ou Optimist.  

9. Cumpra as regras e jogue de forma justa. 

10. Aceite o julgamento e as decisões dos oficiais de regata e juízes.  

11. Sempre faça o seu melhor!  


