Comunicado de Imprensa
Vela Tática tem 10 anos
Edição jubileu " Um jogo contra o vento" - "Barco contra barco"
Comemoramos convosco! Disponível a partir de 12.11.2020 por um
período de tempo limitado:
A Edição Jubileu por apenas 10 €.
Há exatamente 10 anos, em 12. Novembro de 2010 "Vela Tática"
com o seu jogo "Against the Wind" foi lançado pela primeira vez.
Começou como um pequeno conceito, mas transformou-se num
programa de software altamente complexo não só para crianças e
principiantes de vela, mas também muito enaltecido pelos Treinadores
pela sua única "Coach's Toolbox".
Os nossos agradecimentos vão para os "velejadores" e "táticos" que estiveram connosco desde
o início:
Julian&Philipp, Jochen, Marvin e Nils, Roko&Mic, George, Lutz, Cyrill,
Abby&Tom, Mat&Malcom, e Zizi!
Atualmente "Tactical Sailing (TS)" é conhecida em todo o mundo como um dos programas
traduzidos para inglês e espanhol, com vários documentos traduzidos em italiano, francês,
sueco, português e polaco.
Também nos últimos 10 anos, 14 classes de barcos diferentes navegaram para o Porto TS:
Começou com o Optimist, depois o Laser e agora chegou ao J/70 e TP52, e todas as classes
estão no formato Frota, Match, Team-Race ou Champions League.
O "Projeto TS" foi possível graças a uma colaboração de grandes colegas cujo "know-how" nos
deu acesso aos Meios de Comunicação Social permitindo assim um eco retumbante de
velejadores, clubes e treinadores na comunidade de vela. Em 2012 tivemos a honra de receber
o prémio de Media Didactic da "Eurelea", uma distinção europeia amplamente reconhecida,
pelo desenvolvimento profissional do nosso módulo de aprendizagem.
Mesmo depois de 10 anos, a TS continua muito ativa e é atualmente utilizada tanto a nível
nacional como internacional. Com as nossas simulações criámos uma forma rápida e agradável
de aprender a navegar e conseguimos mostrar eficientemente como ganhar aquele "monstro
invisível e imprevisível" que é o vento, em várias situações.
Pode também tornar-se um membro gratuito do nosso TS-Lounge e receber informações sobre
tutoriais, videoclips, o Dicionário TS e a nossa "Lista de Ranking".
Por apenas 10 €, encomende já a sua Edição Jubileu:
http://www.tacticalsailing.com/en
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