
Resultados da “Equipe PERICÓ” na participação do World Championships de Hobie Cat 14 
Local: Travemunder – Alemanha   Periodo: 21 a 27 de Julho de 2013. 

  
08 Países participantes: Alemanha / África do Sul / Austrália / Brasil / Canadá / França / Polônia / Nova Zelândia 
 

Dia 21/07, na Regata de Abertura com vento de 6 nós, a “Equipe PERICÓ” obteve uma ótima participação, buscando 
as colocações: 

2º. lugar: Mario Roberto Geern  

4º. lugar: Adam Max Mayerle 

10º. lugar: Aldo Kirsten Jr. 

 

Nos dia 22 a 27/07 realizou-se o Campeonato Oficial, onde foram realizadas 17 regatas durante 06 dias, com ventos 
variados, de fracos  (04 nós) a fortes (22 nós) 

Estamos trazendo mais experiência em nossas bagagens, pois conhecemos vários estilos pessoais na forma de 
velejar, e estreitamos contatos com velejadores de vários países. 
O resultado atingido pela “Equipe PERICÓ”,  foi muito bom, pois a disputa durante cada regata, era feita cambada a 
cambada ( virada de bordo ), pequenas variações de ventos, a cada onda que pudesse favorecer um melhor 
desempenho do barco. 
 

Resultado final da “Equipe PERICÓ” :  

 
8º. lugar - Adam Max Mayerle  

21º lugar - Mario Roberto Gern 

27º lugar - Aldo Kirsten Jr. 

 
Levantada a possibilidade de realização próximo Mundial da Classe Hobie Cat 14 no Brasil, em 2015. 

Estarão sendo efetuados estudos, avaliações e análise mais detalhada para se concretizar este fato, muito 
importante para o iatismo brasileiro. 

A Equipe dos velejadores enfatiza e agradece todo o apoio da PERICÓ Wines-Brasil, pois sem ele não seria possível, 
trazer ao Brasil novos resultados ao esporte náutico - vela brasileira.
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