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Justificativa Técnica - Clube dos Jangadeiros
Aquisição de prancha a vela - iQ Foil

O Clube dos Jangadeiros, por meio de seu Vice-Comodoro Esportivo, sr. FRANCISCO DE
PAULA BASTOS DE FREITAS, expõe a justificativa técnica para a aquisição do iQ Foil.

Em 2019 a Classe iQ Foil foi uma das classes escolhidas para participar dos Jogos Olímpicos
'de 2024, na França. O iQ Foil irá substituir a Classe RS:X que terá sua últimã participação
nos Jogos OlÍ,npicos de 202A{2A21).

O iQ Foil é uma classe nova para todos. O primeiro Campeonato tt/undial está previsto para
dezembro de 2020. No Brasil ainda não tivemos nenhum campeonato desta classe,
justamente por falta de equipamentos no país.

O Clube dos Jangadeiros, por ser um dos maiores clubes de vela do BRASIL e que sempre
vem incentivando seus atletas a competirem em alto nível, possui atletas velejando na Classe
RS:X e, com a mudança para o iQ Foil, necessitam se preparar para 2024.

Em 2018, Guílherme Plentz, um promissor atleta do nosso clube, foi selecionado para
representar o Brasil nos Jogos Olímpicos da Juventude na Argentina na Prancha a Vela, até
então RS:X.

Com a mudança do Equipamênto para os Jogos de 2024, necessitamos viabilizar o
treinamento de nosso atleta, permitindo sua preparação e adaptação ao novo equipamento.
Todos os países estão passando por esta etapa e correndo para que seus atletas tenham o
mais breve possível acesso a esse novo material, para disputar as primeiras regatas e futuras
classificações para as Olimpíadas.

O Clube dos Jangadeiros tem conhecimento de que a única marca homologada pela
Federação lnternacional de Vela, assim como a Confederação Brasileira de Vela (documento
segue anexo), é a prancha a vela iQ Foildo fabricante STARBOARD.

Em pesquisa a conhecidos fornecedores de equipamentos para esportes náuticos,
localizamos uma única empresa que comercializa este equipamento no Brasil, que é a
empresa MAGMA.

<_,
)-*

§u* §rns*t* Êaivx. t3$ - Sair* Trktme - gfsüü-?00 - porto Áíegre - ft§
1--r^{^frF Ê1\.1^ÕÁ Eaaa C,}^.,.-,... i^Éa-d^..^a ^^* r-l



ü*.rh*dorlamspdeirns
Êu*dada, *rft 1F4x

O Clube chegou a incluir este item (prancha iQ Foil) nos Pregões Eletrônicos nos 001/2020 e
OOZ|202O, mas sem sucesso, porque em ambas as licitaçôes os lotes destas pranchas fcli
deserto (nenhuma empresa ofereceu proposta).

Por todos esses motivos, o Clube dos Jangadeiros entende que: a) o equipamento é
indispensável ao treinamento do atleta e à participação em campeonatos; b) o equipamento
é indispensável para que o atleta seja treinado em nível de alto rendimento que lhe permita
disputar uma vaga para os jogos olímpicos; c) a marca STARBOARD é a única identificada
pela Confederação Brasileira de Vela como apta ao treinamento e participação enr
campeonatos; e d) a empresa IVIAGNIA foi a única empresa no Brasil que demonstrou
condições para o fornecimento da prancha a vela iQ Foil.

Porto Alegre, 11 de Setembro de 2020.

FRANCISCO FREITAS
VICE-COM ODORO ESPO RTIVO

CLUBE DOS JANGADEIROS
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