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SINAIS DE REGATA
O significado dos sinais visuais e sonoros são indicados abaixo. Uma seta apontando para
cima ( ↑ ) ou para baixo ( ↓ ) significa que o sinal visual é mostrado ou removido. Um ponto
( • ) significa um som; cinco traços curtos (– – – – –) significam sons repetitivos; um traço
longo (—) significa um som longo. Quando um sinal visual é mostrado sobre uma bandeira
de classe, o sinal se aplica apenas àquela classe.

Sinais de Retardamento

RECON As regatas que não
partiram estão retardadas. O
sinal
atenção será feito um
1.1 deRECON	
  
minuto
após
este ser removido,
1.2 	
  
a
menos
que,
naquele
1.3 	
  
momento,
a regata seja
novamente
retardada
ou
1.4 	
  
anulada.

As
regatas que não partiram
estão retardadas. Novas
sinalizações em terra.
RECON sobre H

As regatas
que não partiram estão
retardadas. Hoje não haverá
mais regata.
RECON sobre A

RECON sobre galhardetes 1–9 Retardamento de 1 a 9 horas a partir da hora programada.

	
  

1.5 	
  
	
  

Galhardete 1

Galhardete 2

1.6 	
  

Galhardete 3

	
  

Galhardete 4

	
  

	
  

Galhardete 5

Galhardete 6

Galhardete 7

Galhardete 8

Galhardete 9

Sinais de Anulação

N Todas as regatas que partiram
estão anuladas: retorne à área de
partida. O sinal de atenção será
dado um minuto após este sinal
ser removido, a menos que, neste
momento, a regata seja retardada
ou anulada.

N sobre H Todas as
regatas estão anuladas. Novas
sinalizações em terra.

N sobre A Todas as
regatas estão anuladas.
Hoje não haverá mais regata.

Sinais de Preparação

P Sinal de

I A regra 30.1

Z A regra 30.2

Preparação.

está em vigor.

U A regra 30.3

Preta A regra

está em vigor.

está em vigor.

30.4 está em vigor.

Sinais de Chamada

X Chamada individual.

Encurtamento
do Percurso

1ª substituta Chamada Geral.
O sinal de atenção será feito um
minuto após este ter sido arriado.

S O percurso foi encurtado.
A regra 32.2 está em vigor.

Mudança da Próxima Perna

C Posição da próxima
marca do percurso foi
alterada:

para boreste;

para bombordo;

starboard;

encurtando o
comprimento
da perna.

aumentando o
comprimento
da perna.

Outros Sinais

L

Em terra: Um aviso
aos
competidores
foi
postado.
Na água: Aproxime-se ao
alcance da voz ou siga-me.

M O objeto com
essa bandeira substitui
uma marca.

(sem sinal sonoro
sound)

Y Uso obrigatório
do equipamento de
flutuação pessoal (ver
regra 40).

AZUL Bandeira ou
formato. Esse barco
da
comissão
de
regata
está
em
posição na linha de
chegada.

As the leading authority for the sport, the International Sailing
Federation promotes and supports the protection of the environment in
all sailing competitions and related activities throughout the world.
Em suas atividades e em todas as competições da vela, no exercício de
sua autoridade como entidade maior do esporte ao redor do mundo, a
WORLD SAILING promove e apoia todo o esforço na direção da
proteção ambiental.
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INTRODUÇÃO
As Regras de Regata a Vela possuem duas seções principais. A primeira abrange as
Partes 1 a 7 e contém regras que afetam a todos os competidores. A segunda contém os
apêndices que apresentam detalhes de regras, regras que se aplicam a modalidades
específicas de regata e regras que afetam apenas a um pequeno grupo de competidores ou
oficiais.
Terminologia
Um termo utilizado no sentido explícito contido nas Definições aparece em itálico ou,
nos preâmbulos, em itálico negrito (por exemplo, em regata e em regata).
Cada termo na tabela abaixo é usado nas Regras de Regata a Vela com os seguintes
significados
Termo
Barco
Competidor
Autoridade Nacional
Comissão de Regata

Regra de regata
Comitê técnico

Embarcação

Significado
Um barco a vela e sua tripulação a bordo
Uma pessoa que compete ou tem a intenção de competir num
evento
Uma Federação Internacional membro da World Sailing
A comissão de regatas indicada de acordo com a regra 89.2(c)
e qualquer outra pessoa ou comitê desempenhando uma função
de comissão de regatas.
Uma regra nas Regras de Regata a Vela
O comitê técnico indicado de acordo com a regra 89.2(c) e
qualquer outra pessoa ou comitê desempenhando uma função
de comitê técnico
Qualquer outro barco ou navio

Outras palavras e termos são usados no sentido comumente entendido no meio náutico ou
em uso geral.
Anotação A anotação ‘[DP]’em uma regra significa que a penalidade por se quebrar
uma regra, a critério da comissão de protesto, pode ser menos que uma desclassificação.
Diretrizes para penalidades discricionárias estão disponíveis no site da World Sailing.
Revisão As regras de regata são revisadas e publicadas a cada quatro anos pela World
Sailing, que é a autoridade internacional deste esporte. Esta edição vigora a partir de 1°
de janeiro de 2017, exceto que, para eventos com início em 2016, a data possa ser
postergada pelo aviso de regata e instruções de regata. Marcações à margem indicam as
alterações importantes nas Partes 1 a 7 e nas Definições da edição de 2013-2016. Não
estão previstas alterações antes do ano 2021, mas alterações consideradas urgentes antes
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daquela data serão anunciadas através das autoridades nacionais e publicadas no site da
World Sailing.
Apêndices
Quando as regras de um apêndice se aplicam, têm precedência sobre
quaisquer regras conflitantes das Partes 1 a 7 e Definições. Cada apêndice é identificado
por uma letra. Uma referência à uma regra num apêndice deve conter a letra e o número
da regra (por exemplo, "regra A1"). As letras I, O e Q não são usadas para designar
apêndices neste livro.

Códigos da WORLD SAILING Os Códigos da World Sailing estão listados na tabela
abaixo. Os códigos estão publicados nos regulamentos da World Sailing

Título

Regra

Regulamentação

Código de propaganda

80

20

Código de Anti-Doping

5

21

Código de Apostas e Anti-corrupção

6
7

37

75.2

19

79

22

Código de Disciplina
Código de Eligibilidade
Código de Classificação de Velejador

35

Esses códigos são citados na definição de Regra mas não fazem parte deste Livro porque
poderão ser modificados a qualquer tempo. As edições mais recentes dos códigos estarão
disponíveis no site da World Sailing. Novas versões serão anunciadas através das
autoridades nacionais.

Casos e Decisões A World Sailing publica interpretações das regras no Livro de Casos
para 2017-2020 e as reconhece como interpretações e explanações autoritárias das
regras. Também publica o Livro de Decisões de Match Racing para 2017-2020 e o Livro
de Decisões de Regata de Equipe para 2017-2020 e determina que sejam reconhecidos
como aplicáveis apenas para regatas de Match Racing e de Equipe, quando arbitradas na
água. Essas publicações estão disponíveis nos sites da World Sailing e CBVela.
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DEFINIÇÕES
Quando um termo é utilizado no sentido em que foi definido, está em itálico
ou, nos preâmbulos, em itálico negrito. O significado de vários outros
termos é dado na Terminologia na Introdução
Alcançando a marca – Um barco está alcançando a marca quando está em
posição de passar a barlavento da marca e deixá-la pelo lado requerido sem
mudar de amuras.
Amurado, Amuras a boreste ou a bombordo – Um barco está amurado, com
amuras a boreste ou a bombordo, em correspondência com o seu lado de
barlavento.
Anulação – É uma regata que a comissão de regata ou comissão de protesto
anula a qualquer momento mas que pode ser novamente disputada.
Barlavento – Vide Sotavento e Barlavento.
Chegar – Um barco chega quando qualquer parte de seu casco, tripulação ou
equipamento, em posição normal, cruza a linha de chegada, vindo do lado do
percurso. Entretanto, ele não chegou se, após cruzar a linha de chegada, ele:
(a)
(b)
(c)

é penalizado de acordo com a regra 44.2;
repara uma infração à regra 28.2 feita na linha, ou;
continua a navegar o percurso.

Em regata – Um barco está em regata, desde o seu sinal de preparação até
que tenha chegado e deixado para trás a linha e marcas de chegada ou se
retirado ou até que a comissão de regata tenha sinalizado uma chamada geral,
retardamento, ou anulação.
Em Compromisso, Safo de Popa e Safo de Proa – Um barco está safo de
popa do outro quando seu casco e seu respectivo equipamento em posição
normal estão atrás de uma linha projetada pelo través do ponto mais à ré do
casco do outro barco e seu respectivo equipamento em posição normal. O
outro barco está safo de proa. Os barcos estão em compromisso quando
nenhum deles está safo de popa. Entretanto, dois barcos estão também em
compromisso quando um barco que se interponha está em compromisso com
ambos. Estes termos sempre se aplicam a barcos em mesmas amuras. Os
termos não se aplicam quando os barcos estão em amuras opostas, exceto
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quando a regra 18 é aplicável ou quando ambos os barcos estão velejando
mais folgado que a noventa graus do vento verdadeiro.
Espaço – É o espaço que um barco precisa, nas condições existentes,
incluindo o espaço para cumprir com suas obrigações pelas regras da Parte 2
e a regra 31, enquanto executa suas manobras com habilidade marinheira.
Espaço na Marca – É o espaço para um barco deixar a marca pelo lado
requerido. Além disso, é:
(a) o espaço para velejar para a marca quando seu rumo correto é passar
junto a ela, e;
(b) o espaço para contornar a marca o quanto for necessário para velejar o
percurso.
Entretanto, espaço na marca não inclui o espaço para cambar exceto quando
o barco está em compromisso, a barlavento e no interior do barco que é
obrigado a conceder espaço na marca e que depois de sua cambada estará
alcançando a marca.
Manter-se afastado – Um barco se mantém afastado de um barco com direito
de passagem se:
(a) o barco com direito de passagem puder seguir seu rumo sem necessidade
de fazer qualquer ação evasiva e,
(b) quando os barcos estão em compromisso se o barco com direito de
passagem puder também alterar seu rumo, nos dois sentidos, sem que
imediatamente faça contato.
Marca – É qualquer objeto que as instruções de regata determine que um
barco passe por um lado especificado, e o barco da comissão de regata,
circundado por águas navegáveis a partir do qual se estende a linha de partida
ou chegada. A amarra ou qualquer objeto acidentalmente ligado à marca não
fazem parte dela.
Obstáculo – É um objeto pelo qual um barco não possa passar sem fazer uma
alteração considerável de rumo, em cuja direção esteja diretamente seguindo
e do qual tenha se aproximado à distância de um comprimento de seu casco.
Um objeto que só possa ser passado em segurança por um lado e uma área
assim designada nas instruções de regata são também obstáculos. No entanto,
um barco em regata não é um obstáculo para outros barcos a menos que estes
sejam obrigados a se manter afastado dele, ou, quando a regra 23 se aplica,
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evitá-lo. Uma embarcação com seguimento, inclusive um barco em regata
não é, em quaisquer circunstâncias, um obstáculo contínuo.
Parte – Uma parte numa audiência é:
(a) numa audiência de protesto, o protestante e o protestado;
(b) num pedido de reparação, um barco pedindo reparação ou para o qual é
pedida reparação e a comissão de regata atuando pela regra 60.2(b), um
comitê técnico atuando pela regra 60.4(b);
(c) num pedido de reparação pela regra 62.1(a), a entidade que se diz ter
feito uma ação imprópria ou omissão;
(d) uma pessoa que está sendo acusada de ter infringido a regra 69; uma
pessoa apresentando alegações pela regra 69;
(e) uma pessoa de suporte sujeita à uma audiência pela regra 60.3(d).
No entanto, a comissão de protesto nunca é uma parte.
Conflito de Interesse – Uma pessoa tem Conflito de Interesse quando:
(a) Possa ganhar ou perder com o resultado de uma decisão para a qual ela
contribua,
(b) Tenha claro interesse pessoal ou financeiro que possa afetar sua
habilidade de ser imparcial, ou
(c) Tenha um interesse intimo na decisão
Partir – Um barco parte quando qualquer parte de seu casco, tripulação ou
equipamento cruza a linha de partida na direção da primeira marca, tendo
estado completamente aquém da linha de partida no momento ou depois do
seu sinal de partida e após ter cumprido a regra 30.1, se aplicável.
Pessoal de suporte – Qualquer pessoa que:
(a) Forneça ou possa fornecer suporte técnico ou físico para um competidor,
incluindo Técnicos, treinadores, gerentes, equipe técnica, médica,
paramédica ou qualquer outra pessoa trabalhando, assistindo ou tratando
um competidor na ou para a competição, ou;
(b) Seja um parente ou guardião do competidor
Protesto – Uma alegação feita de acordo com a regra 61.2 por um barco, pela
comissão de regata, comissão técnica ou pela comissão de protesto de que um
barco ou competidor infringiu uma regra.
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Regra
(a) As regras deste livro, incluindo as Definições, Sinais de Regata,
Introdução, preâmbulos e as regras dos apêndices relevantes, mas não os
títulos;
(b) Os Regulamentos da World Sailing: Código de Propaganda, Código
Antidoping, Código de Corrupção e apostas, Código Disciplinar, Código
de Elegibilidade e Código de Classificação de Competidores;
respectivamente Códigos 20, 21, 37, 35, 19 e 22
(c) as prescrições da autoridade nacional, exceto quando alteradas pelas
instruções de regata ou aviso de regata, respeitadas as prescrições feitas
pela autoridade nacional à regra 88.2, se houverem;
(d) as regras de classe (para barcos competindo nos sistemas corrigidos ou
de “rating”, as regras desses sistemas são regras de classe);
(e) o aviso de regata;
(f) as instruções de regata;
(g) qualquer outro documento que regulamente o evento.
Retardamento – uma regata retardada é atrasada antes da sua hora
programada, mas pode ser posteriormente realizada ou anulada.
Rumo Correto – É qualquer rumo que um barco segue com o fim de chegar
o mais rapidamente possível, na ausência dos outros barcos referidos na regra
em que tal expressão é contida. Um barco não tem rumo correto antes do seu
sinal de partida.
Safo da Popa e Safo da Proa – vide Em Compromisso.
Sotavento e Barlavento – O lado de Sotavento de um barco é o lado que está
ou, quando aproado ao vento, estava oposto ao lado que vinha o vento. No
entanto, quando se veleja com o vento entrando pela valuma ou em popa rasa,
o lado de sotavento é o lado que está sua vela grande. O outro lado é o de
barlavento. Quando dois barcos em mesmas amuras estão em compromisso,
o que está por sotavento é o barco de sotavento. O outro é o barco de
barlavento.
Zona – Área ao redor de uma marca cujo limite está à distância de três
comprimentos de casco do barco que esteja mais próximo dela. Um barco
está na zona quando qualquer parte de seu casco está na zona.
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PRINCÍPIOS BÁSICOS
ESPORTIVIDADE E AS REGRAS
Os competidores de regata a vela são regidos por um conjunto de regras às
quais se espera que sigam e as façam prevalecer. Um princípio fundamental
de esportividade dos competidores é o pronto cumprimento da punição de
uma infração à regra que pode ser retirar-se da regata.
RESPONSABILIDADE AMBIENTAL
Participantes são encorajados a minimizar qualquer impacto ambiental
adverso ao esporte vela.

PARTE 1

REGRAS FUNDAMENTAIS
1

SEGURANÇA

1.1

Auxiliando a Alguém em Perigo
Um barco ou competidor deve prestar todo o auxílio possível a
qualquer pessoa ou embarcação em perigo.

1.2

Equipamento Salva-vidas e de Flutuação Pessoal
Um barco deve manter equipamento salva-vidas adequado para todas as
pessoas a bordo, incluindo um item para pronto uso, a menos que as
regras de sua classe especifiquem de outra forma. Todo competidor é
individualmente responsável por utilizar equipamento de flutuação
pessoal adequado às condições.

2

NAVEGAÇÃO LEAL
Um barco e seu proprietário devem competir de acordo com os
reconhecidos princípios de esportividade e lealdade. Um barco somente
poderá ser punido por esta regra quando foi claramente estabelecido
que estes princípios foram violados. A penalidade será uma
desclassificação ou desclassificação que não pode ser descartada do
resultado da série.
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3

ACEITAÇÃO DAS REGRAS

3.1

(a)
(b)

Ao participar ou pensar em participar de uma regata sujeita à
essas regras, cada competidor e proprietário de barco concorda
em aceitar essas regras
Um pessoal de suporte provendo suporte ou um parente ou
guardião que permita seus filhos a participar de uma regata,
concorda em aceitar essas regras.

3.2

Cada competidor e proprietário de barco concorda em nome do seu
Pessoal de Suporte, que eles estão sujeitos às regras.

3.3

A aceitação das regras inclui concordar:
(a)
(b)

(c)
(d)

ser	
  regido	
  por	
  estas	
  regras
aceitar punições impostas e outras ações tomadas de acordo com
estas regras, sujeitas aos procedimentos de apelação e revisão
nelas prescritas, como a determinação final de qualquer questão
levantada com base nas regras;
com respeito a tal determinação, não recorrer a nenhuma outra
corte legal ou tribunal que não esteja prevista nas regras; e
que cada competidor e proprietário de barco se certificará que seu
Pessoal de Suporte estará ciente das regras

3.4

A pessoa encarregada por cada barco dever certificar-se que todos os
tripulantes e proprietário estejam cientes de suas responsabilidades por
essa regra.

3.5

Esta regra poderá ser alterada por uma prescrição da autoridade
nacional da competição	
  
.

4

DECISÃO DE COMPETIR
A responsabilidade pela decisão de participar da regata ou de continuar
em regata pertence exclusivamente ao barco.

5

CÓDIGO ANTIDOPING
Um competidor deve cumprir o Código Mundial Antidoping, as regras
da Agência Mundial Antidoping e o Regulamento 21 da World
Sailing. Qualquer suposta ou efetiva infração a esta regra deve ser
tratada de acordo com o Regulamento 21 da World Sailing. Não deve
ser motivo de um protesto e a regra 63.1 não se aplica.
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6

APOSTAS E ANTI-CORRUPÇÃO
Cada competidor, proprietário de barco e pessoal de suporte deve
cumprir com o Código de Apostas e Anti-Corrupção, Regulamento 37
da World Sailing. Qualquer suposta ou efetiva infração a esta regra
deve ser tratada de acordo com o Regulamento 37 da World Sailing.
Não deve ser motivo de um protesto e a regra 63.1 não se aplica

7

CÓDIGO DISCIPLINAR
Cada competidor, proprietário de barco e pessoal de suporte deve
cumprir com o Código Disciplinar, Apelações e Revisões, conforme
Regulamento 35 da World Sailing. Qualquer suposta ou efetiva
infração a esta regra deve ser tratada de acordo com o Regulamento 35.
Não deve ser motivo de um protesto e a regra 63.1 não se aplica
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PARTE 2

QUANDO BARCOS SE ENCONTRAM
As regras da Parte 2 se aplicam aos barcos que velejam na área de regata
ou suas proximidades e têm intenção de competir, estão em regata ou
estiveram em regata. Entretanto, um barco que não está em regata, não será
punido por infração a estas regras, exceto pela regra 14 quando o incidente
resultar em ferimento ou dano sério, ou pela regra 24.1.
O Regulamento Internacional para Evitar Abalroamento no Mar
(RIPEAM) ou outras regras oficiais de direito de passagem se aplicam entre
um barco que veleja por estas regras e um que não o faz. Se as instruções de
regata assim determinarem, as regras da Parte 2 serão substituídas pelas
regras de direito de passagem do RIPEAM ou pelas regras oficiais de direito
de passagem.

SEÇÃO A

DIREITO DE PASSAGEM
Um barco tem direito de passagem sobre outro barco quando o outro
barco é obrigado a manter-se afastado dele. No entanto, algumas
regras das Seções B, C e D limitam as ações do barco com direito de
passagem.
10

AMURAS OPOSTAS
Quando os barcos estão com amuras opostas, o barco que está com
amuras a bombordo deve manter-se afastado de um barco com amuras
a boreste.

11

MESMAS AMURAS, EM COMPROMISSO
Quando barcos estão com mesmas amuras e em compromisso, o barco
de barlavento deve manter-se afastado do barco de sotavento.

12

MESMAS AMURAS, SEM COMPROMISSO
Quando barcos estão com mesmas amuras e não estão em
compromisso, o barco safo de popa deve manter-se afastado do barco
safo de proa.
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13

CAMBANDO
A partir do momento em que a proa de um barco ultrapassa a linha do
vento e até que esteja novamente em rumo de bolina cochada, ele deve
manter-se afastado dos demais barcos. Neste ínterim, as regras 10, 11 e
12 não se aplicam. Se dois barcos, ao mesmo tempo, estão sujeitos a
esta regra, aquele que estiver a bombordo do outro ou estiver pela popa
deve manter-se afastado.

SEÇÃO B

	
  

RESTRIÇÕES	
  GERAIS

14

EVITANDO CONTATO
Todo barco deve, sempre que razoavelmente possível, evitar contato
com outro barco. Entretanto, um barco com direito de passagem ou um
barco com direito a espaço ou espaço na marca:
(a) não precisa manobrar para evitar contato até que seja evidente que
o outro barco não vai manter-se afastado ou conceder espaço ou
espaço na marca;
(b) será isentado de sua infração a esta regra quando o contato não
provocar danos ou ferimento.

15

ADQUIRINDO DIREITO DE PASSAGEM
Quando um barco adquire direito de passagem, ele deve inicialmente
conceder ao outro barco espaço para manter-se afastado, a menos que
adquira o direito de passagem por ação do outro barco.

16

ALTERANDO RUMO

16.1 Quando um barco com direito de passagem altera seu rumo, deve dar
ao outro barco espaço para manter-se afastado.
16.2 Além disso, após o sinal de partida, quando um barco amurado a
bombordo está passando pela popa de um barco amurado a boreste
para se manter afastado, o barco amurado a boreste não deve alterar
rumo de forma que o barco amurado a bombordo tenha que,
imediatamente, alterar o rumo para continuar se mantendo afastado.

12
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17

MESMAS AMURAS; RUMO CORRETO
Um barco safo da popa que fica em compromisso, a menos de duas
vezes o seu comprimento e a sotavento do outro barco em mesmas
amuras, não deverá velejar acima de seu rumo correto, enquanto
permanecerem em mesmas amuras e em compromisso e a distância
entre eles for inferior àquele limite, a menos que, assim fazendo, fique
prontamente pela popa do outro barco. Esta regra não se aplica se o
compromisso começou quando o barco de barlavento era obrigado,
pela regra 13, a manter-se afastado.

SEÇÃO C

JUNTO A MARCAS E OBSTÁCULOS
As regras da Seção C não se aplicam a marcas de partida circundadas
por águas navegáveis ou seu cabo de âncora, quando barcos dela se
aproximam para partir, até que por ela tenham passado.
18

ESPAÇO NA MARCA

18.1 Quando a Regra 18 se Aplica
A regra 18 se aplica entre barcos que devem deixar a marca pelo
mesmo bordo e pelo menos um deles está na zona. Entretanto, ela não
se aplica:
(a)

a barcos em amuras opostas, velejando contra o vento;

(b)

entre barcos em amuras opostas quando o rumo correto junto à
marca para um deles, mas não para ambos, é cambar;

(c)

entre um barco que se aproxima e outro que se afasta da marca;
ou

(d)

quando a marca é um obstáculo contínuo e a regra 19 se aplica.

18.2 Concedendo espaço na marca
(a)

Quando os barcos estão em compromisso o barco exterior deve
dar espaço na marca ao barco interior, a menos que a regra
18.2(b) se aplique.

(b)

Se os barcos estão em compromisso quando o primeiro deles
chega à zona, o barco exterior deve, daí em diante, conceder
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espaço na marca para o barco interior. Se um barco está safo de
proa quando ele chega à zona, o barco safo da popa deve,
daquele momento em diante, conceder espaço na marca ao outro
barco.
(c)

Quando um barco é obrigado a dar espaço na marca pela regra
18.2(b),
(1) ele deve continuar a fazê-lo mesmo que depois o
compromisso seja rompido ou começa um novo compromisso;
(2) se ele fica em compromisso interior ao barco com direito ao
espaço na marca ele deve também dar àquele barco o espaço
para velejar em seu rumo correto enquanto permanecem em
compromisso.

(d)

A regra 18.2(b) e (c) não mais se aplica se o barco com direito ao
espaço na marca tiver recebido esse espaço na marca, ou passa
de proa ao vento, ou deixa a zona.

(e)

Havendo razoável dúvida de que um barco obteve ou rompeu
compromisso a tempo, deve-se presumir que não o fez.

(f)

Se um barco estabelece compromisso interior vindo de safo de
popa ou cambando a barlavento do outro barco e, desde o
momento em que o compromisso começou, o barco exterior não
tiver condições de dar o espaço na marca, ele não é obrigado a
fazê-lo.

18.3 Cambando na Zona
Quando um barco na zona de uma marca para ser deixada por
bombordo passa de proa ao vento de amuras a boreste para amuras a
bombordo e estiver então alcançando a marca, ele não deve forçar um
barco que tenha estado com amuras a boreste todo o tempo que esteve
na zona a velejar acima do seu rumo de bolina cochada para evitar
contato, e, deve conceder espaço na marca se o outro barco estabelecer
compromisso no seu interior. Quando essa regra se aplica entre barcos,
a regra 18.2 não se aplica entre eles.
18.4 Gybando (Gybing)
Quando um barco em compromisso interior, com direito de passagem,
tiver que gybar junto à marca para seguir seu rumo correto, até que ele
gybe, ele não pode velejar além da marca mais do que o necessário
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para seguir o seu rumo. Esta regra 18.4 não se aplica às marcas de um
portão.
19

ESPAÇO PARA PASSAR POR UM OBSTÁCULO

19.1 Quando a Regra 19 se Aplica
A regra 19 se aplica entre dois barcos junto a um obstáculo, exceto:
(a)

quando o obstáculo é uma marca, os barcos são obrigados a
deixa-lo pelo mesmo lado, ou

(b)

quando a regra 18 se aplica entre os barcos e o obstáculo é um
outro barco que está em compromisso com ambos.

Entretanto, junto a um obstáculo contínuo, a regra 19 sempre se aplica
e a regra 18 não se aplica.
19.2 Concedendo Espaço junto a um Obstáculo

20

(a)

Um barco com direito de passagem pode escolher passar por um
obstáculo por qualquer lado.

(b)

Quando barcos estão em compromisso, o barco exterior deverá
conceder ao barco interior, espaço entre ele e o obstáculo, a
menos que, desde o momento em que o compromisso foi
estabelecido o barco exterior era incapaz de fazê-lo.

(c)

Enquanto barcos estiverem passando por um obstáculo contínuo,
se um barco que estava safo de popa e obrigado a manter-se
afastado fica em compromisso entre o outro barco e o obstáculo
e, no momento em que o compromisso começa não há espaço
para ele passar, ele não terá o direito a espaço pela regra 19.2(b).
Enquanto os barcos permanecerem em compromisso, ele deverá
manter-se afastado e as regras 10 e 11 não se aplicam.

ESPAÇO PARA CAMBAR JUNTO A OBSTÁCULOS

20.1 Bradando
Um barco pode bradar por espaço para cambar e evitar um barco em
mesmas amuras. No entanto, ele não bradará a menos que:
(a)

esteja aproximando-se de um obstáculo e terá que fazer em breve
uma mudança substancial no seu rumo para evita-lo com
segurança, e

(b)

estiver velejando em rumo de bolina cochada ou acima.
15
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Além disso, o barco não deverá bradar por espaço se o obstáculo
é uma marca e um barco que está alcançando-a seja obrigado a
alterar o rumo em consequência do brado.
20.2 Respondendo
(a)

Depois que um barco bradou, ele dará ao barco bradado um
tempo de resposta.

(b)

O barco bradado responderá mesmo que o brado infrinja a regra
20.1.

(c)

O barco bradado responderá cambando tão logo quanto possível
ou imediatamente respondendo ‘você camba’, dando ao barco
que bradou, espaço para cambar e assim evitá-lo.

(d)

Quando o barco bradado responde, o barco que bradou fará sua
cambada tão logo quanto possível.

(e)

A regra 18.2 não se aplica entre os barcos desde o momento em
que o barco bradou até que tenha cambado e evitado o barco
bradado.

20.3 Passando Adiante um Brado a Outro Barco
Quando um barco recebeu um brado por espaço para cambar e tiver a
intenção de responder cambando, ele pode bradar um outro barco em
mesmas amuras, pedindo espaço para cambar e evitá-lo. Ele pode
bradar mesmo que seu brado não atenda às condições da regra 20.1. A
regra 20.2 se aplica entre ele e o barco a quem ele bradou.

SEÇÃO D

OUTRAS REGRAS
Quando as regras 22 ou 23 se aplicam a dois barcos, as regras da
Seção A não se aplicam.
21

ISENÇÃO
Quando um barco está velejando no espaço ou espaço na marca ao
qual tem direito, num incidente com um barco que é obrigado a dar-lhe
espaço ou espaço na marca, ele será isentado, se:
(a)

infringir uma regra da Seção A, a regra 15 ou 16, ou;

(b)

for compelido a infringir a regra 31.
16
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22

ERROS DE PARTIDA; CUMPRINDO PUNIÇÃO;
AQUARTELANDO VELAS

22.1 Um barco velejando em direção ao lado de pré-largada da linha de
partida ou um de seus prolongamentos, para partir ou para cumprir a
regra 30.1, deve se manter afastado de um barco que não o faz até que
esteja inteiramente do lado de pré-largada.
22.2 Um barco que executa sua punição deve se manter afastado de um
barco que não o faz.
22.3 Um barco com seguimento a ré ou lateral à barlavento sobre a água,
através de velas aquarteladas, deve manter-se afastado de um barco que
não o faz.
23

VIRADO, ANCORADO, ENCALHADO OU PRESTANDO
SOCORRO
Se possível, um barco deve evitar um barco que está virado, que ainda
não recuperou controle após desvirar, que está ancorado, encalhado ou
tentando prestar socorro à embarcação ou pessoa em perigo. Um barco
está virado quando o topo de seu mastro está na água.

24

INTERFERINDO COM OUTRO BARCO

24.1 Sempre que possível, um barco que não está em regata não deve
interferir com um barco que está em regata.
24.2 Se razoavelmente possível, um barco não deve interferir com um barco
que esteja cumprindo punição, velejando em outra perna ou sujeito a
regra 22.1. Entretanto, depois do sinal de largada, essa regra não se
aplica quando o barco estiver em seu rumo correto.
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AVISO DE REGATA, INSTRUÇÕES DE REGATA E SINAIS.

25.1 O aviso de regata e as instruções de regata estarão à disposição de cada
barco antes do início da regata.
25.2 Os significados dos sinais visuais e sonoros indicados nos Sinais de
Regata não serão alterados, exceto de acordo com a regra 86.1(b). O
significado de qualquer outro sinal que possa ser usado será indicado
no aviso de regata ou nas instruções de regata.
25.3 A comissão de regata pode expor um sinal visual usando uma bandeira
ou qualquer outro objeto de aparência similar.
26

PROCEDIMENTO DE PARTIDA
As regatas terão início conforme os sinais abaixo indicados. Os tempos
serão contados a partir dos sinais visuais; a ausência de um sinal sonoro
não será considerada.
Minutos antes do
sinal de partida
5*
4
1
0

Sinal Visual
Bandeira da Classe
P, I, Z, Z c/ I, U
ou bandeira preta
Sinal de preparação
removido
Bandeira da Classe
removida

Sinal
Sonoro
Um

Significado

Um

Sinal de preparação

Um longo

Um minuto para a
partida

Um

Sinal de partida

Sinal de atenção

*ou como indicado nas Instruções de Regata

O sinal de atenção para cada classe seguinte será feito
simultaneamente ou após o sinal de partida da classe precedente.
27

OUTRAS AÇÕES DA COMISSÃO DE REGATA ANTES DO
SINAL DE PARTIDA

27.1 A menos que as instruções de regata já especifique a comissão de
regata deverá no mais tardar com o sinal de atenção, assinalar ou de
outro modo indicar o percurso a ser seguido e pode substituir um sinal
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de percurso por outro e sinalizar o uso obrigatório do equipamento de
flutuação pessoal (expondo a bandeira Y com um sinal sonoro).
27.2 Até o sinal de preparação, a comissão de regata poderá deslocar a
posição de uma marca de partida.
27.3 Antes do sinal de partida, a comissão de regata pode, por qualquer
motivo, retardar (RECON, RECON sobre H ou RECON sobre A, com
dois sinais sonoros) ou anular a regata (bandeiras N sobre H, ou N
sobre A, com três sinais sonoros).
28

NAVEGANDO O PERCURSO

28.1 Um barco deve partir e velejar o percurso descrito nas instruções de
regata e chegar. Enquanto assim o faz, pode deixar por qualquer lado
uma marca, que não seja o início, o limite ou o fim da perna na qual
esteja velejando. Depois de chegar ele não precisa cruzar
completamente a linha de chegada.
28.2 Um fio representando o caminho de um barco, quando esticado, desde
o momento em que ele começa a se aproximar da linha de partida vindo
pelo lado da pré-largada para partir até que ele chegue, deve:
(a)

passar cada marca pelo lado requerido e na ordem correta,

(b)

tocar cada marca a ser contornada, e

(c)

passar entre as marcas de um portão vindo da direção da marca
anterior.

Ele pode corrigir qualquer erro para cumprir com esta regra desde que
não tenha chegado.
29

CHAMADAS DE VOLTA

29.1 Chamada Individual
Quando, no momento do sinal de partida de um barco, qualquer parte
de seu casco, tripulação ou equipamento estiver no lado do percurso da
linha de largada ou está sujeito à regra 30.1, a comissão de regata deve
prontamente expor a bandeira X com um sinal sonoro. A bandeira deve
permanecer exposta até que todos os barcos envolvidos tenham
velejado completamente para o lado de pré-largada da linha de partida
ou um de seus prolongamentos e tenham cumprido a regra 30.1, quando
aplicada, mas não após quatro minutos depois do sinal de partida ou um

19

Parte 3 CONDUÇÃO DE UMA REGATA

minuto antes de qualquer sinal de partida subsequente, o que ocorrer
primeiro. Esta regra não se aplica no caso das regras 30.3 ou 30.4
29.2 Chamada Geral
Se, no momento do sinal de partida, a comissão de regata não conseguir
identificar os barcos que estiverem no lado do percurso da linha de
partida ou para os quais se aplique a regra 30 ou se houve erro no
procedimento de partida, a comissão de regata poderá sinalizar uma
chamada geral (Primeira Substituta com dois sinais sonoros). O sinal de
atenção para a nova partida da classe chamada de volta será dado um
minuto após a primeira substituta ter sido removida (um sinal sonoro) e
as partidas para as classes subsequentes serão em seguida à nova
partida.
30

PUNIÇÕES DE PARTIDA

30.1 Regra da Bandeira I
Se a bandeira I foi exposta e qualquer parte do casco, tripulante ou
equipamento de um barco estiver além da linha de partida ou um de
seus prolongamentos, durante o minuto que antecede o seu sinal de
partida, antes de partir ele deve retornar para o lado da pré largada da
linha, cruzando por um dos lados de seus prolongamentos.
30.2 Regra da Bandeira Z
Se a bandeira Z foi exposta, nenhuma parte do casco, tripulante ou
equipamento de um barco poderá estar no triângulo formado pelas
extremidades da linha de partida e a primeira marca de percurso
durante o minuto que antecede o seu sinal de partida. Se um barco
infringe esta regra e for identificado, receberá, sem audiência, a
Punição de Pontuação de 20%, calculada conforme indicado na regra
44.3(c). Ele deve ser penalizado mesmo que a regata tenha nova
partida ou for novamente disputada, mas não será punido se a regata for
retardada ou anulada antes do sinal de partida. Se o barco for
novamente identificado em partida subsequente daquela regata, ele
receberá mais uma Punição de Pontuação de 20%.
30.3 Regra da Bandeira U
Se a bandeira U foi exposta, nenhuma parte do casco, tripulante ou
equipamento de um barco poderá estar no triângulo formado pelas
extremidades da linha de partida e a primeira marca de percurso
durante o minuto que antecede o seu sinal de partida. Se um barco

20

Parte 3 CONDUÇÃO DE UMA REGATA

infringir esta regra e for identificado, ele será desclassificado sem
audiência, mas poderá re-largar se a regata tiver nova partida ou for
posteriormente disputada
30.4 Regra da Bandeira Preta
Se a bandeira preta foi exposta, nenhuma parte do casco, tripulante ou
equipamento de um barco poderá estar no triângulo formado pelas
extremidades da linha de partida e a primeira marca de percurso
durante o minuto que antecede o seu sinal de partida. Se um barco
infringir esta regra e for identificado, ele será desclassificado sem
audiência, mesmo que a regata tenha nova partida, que seja
posteriormente disputada, mas não se a regata é retardada ou anulada
antes do sinal de partida. Se for sinalizada uma chamada geral ou se a
regata for anulada após o sinal de partida, a comissão de regata deve
expor o seu numeral antes do próximo sinal de atenção para aquela
regata e se a regata tiver nova partida ou for novamente disputada ele
não deverá participar. Se participar, sua desclassificação não poderá ser
excluída do cálculo de seu resultado na série.
31

TOCANDO UMA MARCA
Estando em regata, um barco não deve tocar uma marca de partida
antes de partir, uma marca que estabeleça o início, um limite ou o fim
da perna do percurso em que está velejando, ou uma marca de chegada
depois de chegar.

32

ENCURTANDO OU ANULANDO APÓS A PARTIDA

32.1 Após o sinal de partida, a comissão de regata pode encurtar o percurso
(bandeira S com dois sinais sonoros) ou anular a regata (bandeira N ou
N sobre H ou N sobre A, com três sinais sonoros),
(a)

por mau tempo,

(b)

por insuficiência de vento que torne improvável a chegada de
qualquer barco no limite de tempo estabelecido,

(c)

por uma marca ter desgarrado ou desaparecido, ou

(d)

por qualquer outra razão que afete diretamente a segurança ou
justiça da competição.

Além disso, a comissão de regatas pode encurtar o percurso para
permitir que outras regatas programadas sejam disputadas ou
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abandonar a regata por causa de um erro no procedimento de partida.
No entanto, após um barco ter completado o percurso e chegado dentro
do limite de tempo, se prescrito, a comissão de regata não anulará a
regata sem considerar as consequências para todos os barcos naquela
regata ou série.
32.2 Quando a comissão de regata sinaliza um encurtamento de percurso
(expondo bandeira S com dois sinais sonoros), a linha de chegada será:
(a)

junto a qualquer marca de contorno, entre a marca e o mastro em
que está exposta a bandeira S;

(b)

numa linha em que os barcos necessariamente passam; ou

(c)

num portão, entre as marcas que o delimitam.

O encurtamento do percurso deve ser sinalizado antes que o primeiro
colocado cruze a linha de chegada.
33

MODIFICANDO A PRÓXIMA PERNA DO PERCURSO
A comissão de regata pode modificar uma perna do percurso que tem
início em qualquer marca de contorno ou num portão, alterando a
posição da próxima marca (ou da linha de chegada) e sinalizando a
todos os barcos, antes que iniciem aquela perna. A próxima marca não
precisa necessariamente estar em posição naquele momento.
(a)

34

Se houver alteração do rumo da próxima perna, será exposta a
bandeira C, com repetidos sinais sonoros e um ou ambos:
(1)

o novo rumo de bússola ou;

(2)

um triângulo verde, se a mudança for para boreste ou um
retângulo vermelho se a mudança for para bombordo.

(b)

Se o comprimento da perna será alterado, o sinal será a exposição
da bandeira C com repetidos sinais sonoros e um “−” se o
comprimento da perna for diminuído ou um “+” se o
comprimento da perna for aumentado.

(c)

As pernas subsequentes poderão ser alteradas a fim de manter a
configuração do percurso, sem qualquer sinalização adicional.

A MARCA DESAPARECIDA
Quando qualquer marca desaparecer ou estiver fora de posição, a
comissão de regata deve, sempre que possível:
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(a)

coloca-la na sua devida posição ou substituí-la por outra com
características semelhantes;

(b)

substitui-la por um objeto expondo a bandeira M e fazendo
repetidos sinais sonoros.

LIMITE DE TEMPO E PONTUAÇÃO
Se um barco veleja o percurso conforme requerido pela regra 28 e
chega dentro do limite de tempo, se prescrito, todos os barcos que
chegarem terão pontuação válida de acordo com sua colocação de
chegada, a menos que a regata seja anulada. Se nenhum barco chegar
no limite de tempo a comissão de regata deve anular a regata.

36

PROVAS COM NOVA PARTIDA OU NOVAMENTE
DISPUTADAS
Quando uma regata tem nova partida ou é novamente disputada, uma
violação de uma regra cometida na regata original, ou em qualquer
relargada anterior ou nova disputa dessa regata, não deve
(a)

proibir um barco de competir a menos que ele tenha violado a
regra 30.4; ou

(b)

penalizar um barco, exceto no caso das regras 30.2,30.4 ou 69 ou
regra 14 quando ele tiver causado ferimentos ou danos graves.
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OUTROS REQUISITOS QUANDO
EM REGATA
As regras da Parte 4 só se aplicam a barcos em regata a menos que a regra
diga o contrário.
40

EQUIPAMENTO DE FLUTUAÇÃO PESSOAL
Quando uma bandeira Y é exposta, com um sinal sonoro, antes ou com
o sinal de atenção, os competidores devem usar equipamento pessoal de
flutuação exceto por pouco tempo para troca ou ajuste de roupas ou
equipamento pessoal. Quando a bandeira Y é exposta em terra, essa
regra se aplica todo o tempo em que os barcos estiverem na água.
Roupas de borracha e impermeáveis não são equipamentos e flutuação
pessoal.

41

AUXÍLIO EXTERIOR
Um barco não pode receber qualquer auxílio exterior, exceto:
(a)

para atender a um tripulante doente, ferido ou em perigo;

(b)

após abalroamento, auxílio dos tripulantes da outra embarcação,
para se safar;

(c)

auxílio na forma de comunicação livremente disponível para
todos os barcos;

(d)

informação não solicitada de fonte não interessada, que pode até
ser um outro barco na mesma regata.

Entretanto, um barco que ganha uma vantagem significativa na regata,
decorrente do auxílio recebido nos termos da regra 41(a), pode ser
protestado e penalizado; qualquer punição pode ser menor do que uma
desclassificação.
42

PROPULSÃO

42.1 Regra Básica
Exceto quando permitido pelas regras 42.3 ou 45, um barco deve
competir usando apenas o vento e a água para aumentar, manter ou
24
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diminuir sua velocidade. Sua tripulação pode fazer o ajuste de velas e
casco e executar outros atos de marinharia, mas não deve movimentar
seus corpos para impulsionar o barco.
42.2 Ações Proibidas
As seguintes ações são proibidas, sem que sejam consideradas como
limitações à aplicação da regra básica 42. 1
(a)

bombeio: repetidos movimentos de abanar, caçando e folgando as
velas ou fazendo movimentos de corpo no sentido vertical ou
transversal do barco;

(b)

balanço: repetido movimento de tombar o barco induzido por:
(1)

movimentos de corpo;

(2)

repetidos movimentos de ajustar velas ou bolina ou

(3)

mudanças de rumo.

(c)

tranco: súbito movimento de corpo para frente, abruptamente
interrompido;

(d)

lemada: movimentos repetidos de leme, que sejam forçados ou
que impulsionem o barco adiante ou impeçam-no de mover-se à
ré;

(e)

repetidas cambadas ou gybes, não relacionadas com mudanças de
vento ou considerações táticas.

42.3 Exceções
(a)

Um barco pode ser adernado para facilitar correções de rumo.

(b)

Os membros de uma tripulação podem mover seus corpos para
exagerar o efeito de adernar o barco de forma a facilitar o
governo durante uma cambada ou gybe, desde que no momento
em que a manobra for completada, a velocidade do barco não seja
maior do que teria sido na ausência dela.

(c)

Exceto quando no contravento, quando for possível planar ou
surfar (rapidamente acelerando o barco descendo à frente de uma
onda), a tripulação pode caçar qualquer vela, para começar a
surfar ou planar, mas cada vela só pode ser caçada uma vez para
cada onda ou rajada de vento.

(d)

Quando o barco estiver acima do rumo de bolina cochada, parado
ou movendo-se lentamente, ele pode lemar para voltar a um rumo
de bolina cochada.
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(e)

Quando uma tala está invertida, um tripulante do barco pode
bombear a vela até que a tala não fique mais invertida. Esta ação
não é permitida se claramente impulsionar o barco.

(f)

Um barco pode reduzir sua velocidade por repetidos movimentos
do leme.

(g)

Qualquer meio de propulsão pode ser usado para prestar auxílio a
outro barco ou pessoa em perigo.

(h)

Para libertar o barco, após ficar encalhado ou abalroar outra
embarcação ou colidir com um objeto, um barco pode usar a
força aplicada por seu tripulante ou pela tripulação da outra
embarcação ou equipamento, exceto o motor de propulsão.
Entretanto, o uso do motor pode ser autorizado pela regra 42.3(i).

(i)

As instruções de regata poderão, em circunstâncias nelas
especificadas, permitir propulsão usando o motor ou qualquer
outro método, desde que o barco não ganhe vantagem
significativa na regata.

Nota: Interpretações da regra 42 estão disponíveis no portal da World
Sailing (ou CBVELA) ou pelo correio, quando solicitado.
43

ROUPA E EQUIPAMENTO DE COMPETIDORES

43.1 (a)

Um competidor não deve usar ou levar nenhuma roupa ou
equipamento com a finalidade de aumentar o seu peso.

(b)

Além disso, a roupa e o equipamento do competidor não devem
pesar mais que 8 kg, excluindo o cinto ou colete de trapézio e
roupa (incluindo calçados) que só possam ser usados abaixo dos
joelhos. As regras de classe ou instruções de regata podem
especificar um limite de peso inferior ou superior até 10 kg. As
regras de classe podem incluir nesse limite os calçados e roupas
usadas abaixo dos joelhos. Um cinto ou colete de trapézio deve
flutuar e não deve pesar mais que 2 kg, exceto que as regras das
classes podem especificar um limite mais alto de até 4 kg. A
pesagem deve ser feita de acordo com o Apêndice H.

(c)

Quando um inspetor de equipamentos ou o medidor responsável
pela pesagem de roupas e equipamentos julga que um competidor
infringiu a regra 43.1(a) ou 43.1(b), ele deve reportar o fato, por
escrito, à comissão de regata.
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43.2 A regra 43.1 (b) não se aplica a barcos que devem ser equipados com
linhas de vida.
44

PUNIÇÕES NO MOMENTO DE UM INCIDENTE

44.1 Cumprindo Punições
Um barco pode cumprir a Punição de Duas Voltas quando, em regata,
pode ter cometido uma ou mais infrações às regras da Parte 2. Ele pode
também cumprir a Punição de Uma Volta quando infringiu a regra 31.
Opcionalmente, as instruções de regata podem prescrever que seja
usada a Punição de Pontuação ou qualquer outra punição e neste caso a
punição especificada substituirá as punições de Uma Volta e de Duas
Voltas. No entanto:
(a)

quando um barco infringiu uma regra da Parte 2 e a regra 31 no
mesmo incidente, não precisa cumprir a punição por infração da
regra 31;

(b)

se ele provocou ferimento ou avaria grave ou, apesar de ter
cumprido a punição, se auferiu significativa vantagem na regata
ou na série com sua falta, sua punição será retirar-se.

44.2 Punições de Uma Volta e de Duas Voltas
Após se afastar completamente dos outros barcos, e tão breve quanto
possível após o incidente, um barco cumpre a Punição de Uma Volta ou
de Duas Voltas, executando, imediatamente, o número de voltas
requerido na mesma direção, incluindo, em cada volta, uma cambada e
um gybe. Quando o barco cumpre punição na linha de chegada ou
próximo a ela, deve velejar completamente para o lado do percurso
antes de chegar.
44.3 Punição de Pontuação
(a)

Um barco aceita a Punição de Pontuação exibindo uma bandeira
amarela na primeira oportunidade após o incidente.

(b)

Quando um barco aceita a Punição de Pontuação, deve manter a
bandeira amarela exposta até a chegada e chamar a atenção da
comissão de regata para a bandeira, na linha de chegada. Naquele
momento, ele deve também informar à comissão de regata a
identidade do outro barco envolvido no incidente. Caso isso não
seja praticável, deve fazê-lo na primeira oportunidade razoável no
limite de tempo de protestos.
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(c)

45

A pontuação de um barco que aceita a Punição de Pontuação
deve ser a pontuação que o barco teria recebido se não tivesse a
punição, acrescida do número de posições prescrito nas
instruções de regata. Quando as instruções de regata não
prescreverem um número de posições perdidas, o número deve
ser o inteiro mais próximo de 20% da pontuação (arredondando
0,5 para cima) de DNF (não chegou). A pontuação dos outros
barcos não serão alteradas; portanto, dois barcos podem receber a
mesma pontuação. No entanto, a penalidade não deverá ser pior
do que um DNF (não chegou).

IÇADO; AMARRADO OU ANCORADO
Um barco deve estar flutuando e desatracado ao seu sinal de
preparação. A partir desse momento, o barco não pode ser içado ou
estar amarrado, exceto para esgotar, rizar velas ou fazer reparos. O
barco pode ancorar ou estar seguro por um tripulante em pé no fundo.
Não deve abandonar a âncora antes de seguir em regata, a menos que
seja incapaz de recuperá-la.

46

PESSOA RESPONSÁVEL
Um barco deve ter a bordo um tripulante responsável designado pela
pessoa ou organização que o inscreveu. Veja a regra 75.

47

RESTRIÇÕES A EQUIPAMENTO E TRIPULAÇÃO

47.1 Um barco deve competir apenas com o equipamento que estava a bordo
no momento do sinal de preparação.
47.2 Nenhuma pessoa a bordo deve intencionalmente desembarcar a menos
que esteja doente, ferido ou para prestar auxílio a uma pessoa ou barco
em perigo ou para nadar. Uma pessoa que deixe o barco por acidente ou
para nadar, deve estar de volta a bordo antes que o barco prossiga na
regata.
48

SINAIS DE CERRAÇÃO E
SEPARAÇÃO DE TRÁFEGO

LUZES:

ESQUEMAS

DE

48.1 Atendendo aos requisitos de segurança, um barco emitirá sinais sonoros
de cerração e exporá luzes de navegação, conforme exigido pelo
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Regulamento Internacional para Evitar Abalroamento no Mar RIPEAM ou pelas regras governamentais aplicáveis.
48.2 Os barcos deverão cumprir com a regra 10 do RIPEAM: Esquemas de
Separação de Tráfego.
49

POSIÇÃO DA TRIPULAÇÃO; BALAUSTRADA

49.1 Os competidores não utilizarão qualquer dispositivo para projetar o
peso de qualquer tripulante para fora da borda, exceto alças de escora e
talas reforçadoras inseridas na roupa sob a coxa.
49.2 Quando as instruções de regata ou regras de classe determinam que o
barco tenha balaustrada, nenhum membro da tripulação poderá manter
qualquer parte do seu tronco por fora dela, a não ser temporariamente
para cumprir uma tarefa. Em barcos equipados com balaustrada dupla,
um membro da tripulação, sentado ao convés, olhando para fora, com
sua cintura para dentro da balaustrada inferior, pode ter a parte superior
de seu corpo para fora da balaustrada superior. A menos que as regras
da classe ou qualquer outra regra especifique uma deflexão máxima, a
balaustrada deverá estar esticada. Se as regras de classe não
especificam o material ou mínimo diâmetro da balaustrada, eles devem
cumprir com as especificações correspondentes do Regulamento
Especial de Vela Oceânica da World Sailing.
Nota: Esse Regulamento Especial de Vela Oceânica está disponível nas
páginas web da World Sailing.
50

ESCOLHENDO E MAREANDO VELAS

50.1 Mudando Velas
Enquanto se mudam velas de proa ou balões, uma vela de substituição
pode estar completamente colocada e mareada antes que a outra seja
removida. No entanto, somente uma vela grande e, exceto ao ser
substituído, um balão, devem ser utilizados ao mesmo tempo.
50.2 Paus de Balão; Paus de Buja
Somente um pau de balão ou um pau de buja pode ser usado por vez,
exceto ao gybar. Quando em uso, deve ser fixado ao mastro mais
avante.
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50.3 Uso de extensões
(a)

Nenhuma vela será utilizada sobre ou através de um pau de
extensão, exceto conforme permitido pela regra 50.3(b), ou
50.3(c). Um pau de extensão é qualquer dispositivo de algum
modo colocado, de forma a exercer pressão para fora em uma
escota ou vela, num ponto que, com o barco na vertical, se
estenda além da borda do casco ou do convés. Para os efeitos
desta regra a borda falsa, a balaustrada, o guarda-mancebo, trilhos
e verdugos não fazem parte do convés ou do casco. A retranca de
uma vela de proa ou qualquer dispositivo de fixação de seu olhal
ou punho e que não requer ajuste ao se cambar não é um pau de
extensão.

(b)

Qualquer vela pode ser envergada sobre a retranca regularmente
usada para uma vela permanentemente ligada ao mastro ao qual o
punho da adriça da vela esteja preso.

(c)

Uma vela de proa pode estar presa em seu punho da escota a um
pau de balão ou pau da buja, desde que o balão não esteja içado.

50.4 Velas de Proa
Para fins das regras 50 e 54 e o Apêndice G, a distinção entre uma vela
de proa e um balão é que a largura de uma vela de proa, medida entre
os pontos médios da testa e da valuma, não exceda a 75% do
comprimento da esteira. Uma vela envergada à ré do mastro mais
avante não é uma vela de proa.
51.

LASTRO MÓVEL
Todo lastro móvel, incluindo velas que não estão em uso, será
corretamente guardado. Água, peso morto e lastro, não serão
deslocados com a finalidade de mudar o equilíbrio ou estabilidade do
barco. O assoalho dos paineiros, anteparas, portas, escadas e
reservatórios de água ficarão nos respectivos lugares; todos os
apetrechos e guarnições da cabine estarão a bordo. No entanto, é
permitido esgotar agua do porão.

52

FORÇA MANUAL
Todos os aparelhos fixos ou móveis, mastreação e acessórios
mecânicos do casco do barco serão ajustados e operados somente pela
força da tripulação.
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ATRITO DA ÁGUA NO CASCO
Um barco não poderá expelir ou soltar qualquer substância, tal como
um polímero e não terá o revestimento com textura especial de modo a
melhorar as características do fluxo da água na camada limite da
superfície do casco.

54

ESTAIS DE PROA E PUNHOS DE AMURA DAS VELAS DE
PROA
Os estais de proa e punhos das amuras das velas de proa, exceto das
bujas auxiliares dos balões, quando o barco não está em bolina
cochada, estarão fixados aproximadamente na linha central do barco.

55

Despejo de Lixo
Um competidor não lançará, intencionalmente, qualquer lixo na água.
Essa regra se aplica durante todo o tempo que estiver na água. A
penalidade por infringir essa regra pode ser menos que uma
desclassificação
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SEÇÃO A

PROTESTOS, REPARAÇÃO, AÇÃO PELA REGRA 69
60.

DIREITO DE PROTESTAR, DE PEDIR REPARAÇÃO OU DE
ACIONAR A REGRA 69

60.1 Um barco pode:
(a)

protestar outro barco, exceto no caso de infração a uma regra da
Parte 2 ou regra 31, a menos que esteja envolvido ou tenha visto
o incidente, ou;

(b)

pedir reparação.

60.2 A comissão de regata pode:
(a)

protestar um barco, mas não em decorrência de informação oriunda de
um pedido de reparação ou de um protesto inválido ou por informação
recebida de uma pessoa com conflito de interesse que não seja o
próprio representante do barco;

(b)

pedir reparação para um barco;

(c)

notificar à comissão de protesto solicitando ação pela regra 69.2(b).

60.3 A comissão de protesto pode:
(a)

protestar um barco, mas não em decorrência de informação
oriunda de um pedido de reparação ou de um protesto inválido e
nem decorrente de informação obtida de uma pessoa com conflito
de interesse que não seja o próprio representante do barco.
Entretanto, ela pode protestar um barco:
(1)

quando toma conhecimento de um incidente envolvendo
esse barco que possa ter resultado em ferimento ou avaria
grave;

(2)

quando, durante a audiência de um protesto válido, toma
conhecimento de que um barco, ainda que não seja uma
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parte naquela audiência, estava envolvido no incidente e
que pode ter infringido a regra.
(b)

convocar audiência para considerar uma reparação;

(c)

agir de acordo com a regra 69.2(b).

(d)

convocar uma audiência para considerar se um pessoal de suporte
tenha infringido uma regra baseada nas suas próprias
observações ou informações recebidas de qualquer fonte,
incluindo evidencias adquiridas durante uma audiência.

60.4 Um comitê técnico pode:
(a)

protestar um barco, mas não em decorrência de informação
oriunda de um pedido de reparação ou de um protesto inválido e
nem decorrente de informação obtida de uma pessoa com conflito
de interesse que não seja o próprio representante do barco.
Entretanto, ela protestará um barco se decidir que
(1) um barco tenha infringido uma regra da Parte 4, com
exceção das regras 41, 42, 44 e 46, ou
(2) um barco ou equipamento pessoal não se adequa as regras
da classe;

(b) pedir reparação para um barco; ou
(c)

reportar para a comissão de protesto solicitando ação pela regra
69.2(b)

60.5 No entanto, nenhum barco ou comitê pode protestar por uma alegação
de infração das regras 5, 6, 7 ou 69
61.

REQUISITOS DE UM PROTESTO

61.1 Informando ao Barco Protestado
(a)

Um barco que tem a intenção de protestar deve informá-la ao
outro barco na primeira oportunidade razoável. Quando seu
protesto for concernente a um incidente na área de regata em que
ele estava envolvido ou que ele viu, deve na primeira
oportunidade razoável para cada barco, bradar "Protesto" e expor
visivelmente uma bandeira vermelha. Ele deve expor a bandeira
até que não mais esteja em regata. Entretanto:
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(1)

se o outro barco não está ao alcance de um brado, o
protestante não precisa bradar, mas deve informar ao outro
barco na primeira oportunidade razoável;

(2)

se o comprimento de casco do barco protestante for menor
que 6 metros ele não precisa expor uma bandeira vermelha;

(3)

se o incidente foi um erro de outro barco em velejar o
percurso requerido, ele não precisa bradar ou expor uma
bandeira vermelha mas informará ao outro barco antes da
chegada do outro barco ou na primeira oportunidade
razoável após ele chegar;

(4)

se o incidente resultou em dano ou ferimento que é óbvio
para os barcos envolvidos e um deles tem a intenção de
protestar, os requisitos desta regra não se aplicam a ele, mas
ele deve tentar avisar o outro barco no limite de tempo
determinado pela regra 61.3.

(b)

Quando a comissão de regata, comissão técnica ou comissão de
protesto tem intenção de protestar um barco que a comissão
observou na área de regata, ela informará o barco depois da
regata, no mesmo limite de tempo determinado pela regra 61.3.
Nos outros casos, ela deve informá-lo da intenção de protesta-lo
logo que razoavelmente possível.

(c)

Se a comissão de protesto decide protestar um barco pela regra
60.3(a)(2) deve informá-lo logo que possível, encerrar aquela
audiência, proceder conforme requerido pelas regras 61.2 e 63 e
conceder audiência conjunta do novo protesto com o original.

61.2 Conteúdo do Protesto
Um protesto deve ser feito por escrito e identificar:
(a)

o protestante e o protestado;

(b)

o incidente;

(c)

onde e quando o incidente ocorreu;

(d)

qualquer regra que o protestante acredita ter sido infringida; e

(e)

o nome do representante do barco protestante.

No entanto, se o item (b) foi atendido, o item (a) poderá ser completado
a qualquer momento antes da audiência e os itens (d) e (e) poderão ser
completados antes ou durante a audiência. O item (c) também poderá
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ser completado antes ou durante a audiência, desde que seja concedido
ao protestado tempo suficiente para que ele se prepare para a audiência.
61.3 Limite de Tempo de Protesto
Um protesto de um barco, da comissão técnica, da comissão de regata
ou da comissão de protesto sobre um incidente que a comissão
observou na área de regata, deve ser entregue na secretaria da regata no
prazo estabelecido nas instruções de regata. Se não houver prazo
estabelecido, o limite de tempo será de duas horas após a chegada do
último barco naquela regata. Os demais protestos dessas comissões
devem ser entregues na secretaria até duas horas após a comissão ter
recebido a informação a ele pertinente. A comissão de protesto deve
estender este limite de tempo quando houver boa razão para fazê-lo.
62

REPARAÇÃO

62.1 Um pedido de reparação ou uma decisão da comissão de protesto em
considerar uma reparação devem ser baseados na alegação ou
possibilidade de que a pontuação ou colocação de um barco, em uma
regata ou na série, ficou ou poderá ficar substancialmente prejudicada,
sem sua culpa, por:
(a)

ação imprópria ou omissão da comissão de regata, comissão de
protesto, autoridade organizadora ou comissão técnica do evento;
mas não da decisão da comissão de protesto em que o barco era
parte na audiência;

(b)

ter sido ferido ou fisicamente danificado por ação de um outro
barco que cometeu infração a uma regra da Parte 2 ou por uma
embarcação que não estava em regata e que tinha obrigação de
manter-se afastada;

(c)

prestar assistência de acordo com a regra 1.1 (exceto a si mesmo
ou sua tripulação);

(d)

ação de um barco ou um membro de sua tripulação que resultou
numa punição sob a regra 2 ou punição ou advertência sob a regra
69.2(h).

62.2 Um pedido será feito por escrito e identificará a razão de ter sido feito.
Se o pedido é baseado num incidente na área de regata, ele será
entregue na secretaria da regata, no limite de tempo de protestos ou até
duas horas após o incidente, o que for mais tarde. Os outros pedidos
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serão entregues tão logo quanto razoavelmente possível após o
conhecimento das razões para fazê-lo. A comissão de protesto
prorrogará esse tempo se, para tanto, houver boa razão. A bandeira
vermelha não é requerida.

SEÇÃO B

AUDIÊNCIAS E DECISÕES
63

AUDIÊNCIAS

63.1 Requisitos de uma audiência
Um barco ou competidor não será punido sem uma audiência, exceto
como previsto nas regras 30.2, 30.3, 30.4, 64.3(d), 69, 78.2, A5 e P2.
Uma decisão de pedido de reparação não será tomada sem audiência. A
comissão de protesto concederá audiência a um protesto ou pedido de
reparação entregue na secretaria da regata, a menos que a comissão
autorize sua retirada.
63.2 Horário e Local da Audiência; Tempo de Preparação das Partes
Todas as partes serão notificadas do horário e local de sua audiência. O
conteúdo do protesto ou do pedido de reparação estará à disposição das
partes e eles terão o tempo suficiente de preparação para a audiência.
63.3 Direito de Estar Presente
(a)

Um representante de cada parte têm o direito de estar presentes
em toda a apresentação de depoimentos na audiência. Se um
protesto trata de infração a uma regra das Partes 2, 3 ou 4, os
representantes dos barcos deverão ter estado a bordo no momento
do incidente, a menos que haja boa razão para que a comissão de
protesto determine de outra forma. Qualquer testemunha, que não
seja um membro da comissão de protesto, estará presente apenas
no momento de prestar seu depoimento.

(b)

Se uma parte na audiência do protesto ou pedido de reparação
não comparece à audiência, a comissão de protesto pode, assim
mesmo, decidir o protesto ou pedido. Se a ausência da parte foi
inevitável, a comissão de protesto poderá reabrir a audiência.
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63.4 Conflito de Interesse
(a)

Os membros da comissão de protesto devem declarar qualquer
possibilidade de conflito de interesse tão logo tenham consciência
do fato. Uma parte do protesto que entende que um membro da
comissão de protesto tenha conflito de interesse deve objetar tão
logo quanto possível. Uma declaração de conflito de interesses
por um membro da comissão de protestos deverá ser incluído por
escrito nas informações fornecidas de acordo com a regra 65.2.

(b)

Um membro da comissão de protesto com conflito de interesses
não deverá participar da comissão para a audiência a menos que
(1)

todas as partes consintam;

(2)

a comissão de protesto decida que o conflito de interesse
não seja significante

(c)

ao decidir se um conflito de interesses é significante, a comissão
de protesto deve considerar os pontos de vista das partes, o nível
do conflito, o nível do evento, a importância para cada parte e a
percepção global de justiça.

(d)

No entanto, para os principais eventos da World Sailing ou outros
eventos prescritos pela autoridade nacional local, a regra 63.4(b)
não se aplica e a pessoa que tiver conflito de interesse não deverá
compor a comissão de protesto.

63.5 Validade de um Protesto ou Pedido de Reparação
No início da audiência a comissão de protesto deve obter qualquer
evidência que julgar necessária para decidir se todos os requisitos de
um protesto ou pedido de reparação foram cumpridos. Se eles foram
cumpridos, o protesto ou pedido é válido e a audiência deve prosseguir.
Caso contrário, a comissão deve declarar que o protesto ou pedido é
inválido e encerrar a audiência. Se o protesto foi feito pela regra
60.3(a)(1), a comissão de protesto deve também determinar se houve
ferimento ou avaria grave decorrente do incidente em questão. Caso
contrário, a audiência deve ser encerrada.
63.6 Tomada de Depoimentos e Apuração dos Fatos
A comissão de protesto ouvirá o depoimento das partes presentes na
audiência, suas testemunhas e outros depoimentos que julgar
necessário. Um membro da comissão de protesto que viu o incidente
pode, na presença das partes, apresentar sua versão dos fatos e dar seu
testemunho. Uma parte presente na audiência pode questionar qualquer
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pessoa que forneça evidência. A comissão de protesto deve apurar os
fatos e neles basear sua decisão.
63.7 Conflitos entre Regras
Se a comissão de protesto tiver que decidir um conflito entre duas ou
mais regras antes de se tomar uma decisão, a comissão deve aplicar a
regra que acredita ser a mais justa para todos os barcos afetados. A
Regra 63.7 se aplica somente se o conflito for entre regras no aviso de
regatas, instruções de regata ou qualquer outro documento que governa
o evento sob o item (g) da definição de Regra
63.8 Protestos entre Barcos de Diferentes Regatas
Um protesto entre barcos velejando em diferentes regatas conduzidas
por diferentes autoridades organizadoras deve ter audiência por uma
única comissão de protesto aceitável por tais autoridades.
64

DECISÕES

64.1 Punições e Isenção
Quando a comissão de protesto decide que um barco que é parte numa
audiência de protesto cometeu infração a uma regra e não é isentado,
ela deve desclassificá-lo a menos que outra punição seja aplicável. Uma
punição deve ser imposta, independentemente da regra aplicável ter
sido ou não citada no protesto. Se um barco infringiu uma regra
quando não estava em regata, sua punição deve ser imposta na regata
mais próxima da hora em que ocorreu o incidente. Entretanto:
(a)

se em consequência de sua infração, um barco compeliu outro a
infringir uma regra, o outro barco deve ser isentado;

(b)

se um barco cumpriu uma punição aplicável, ele não será mais
punido por esta regra a menos que, no caso da regra por ele
infringida, a punição seja uma desclassificação não descartável na
pontuação da série.

(c)

se uma regata tem nova partida ou é novamente disputada, a regra
36 se aplica.

64.2 Decisões ao Conceder uma Reparação
Ao decidir que um barco tem direito a reparação pela regra 62, a
comissão de protesto adotará o ajuste mais equitativo possível para
todos os barcos envolvidos, quer tenham ou não pedido reparação. Esta
pode ser a de ajustar a pontuação (vide regra A10 para alguns
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exemplos) ou tempo de chegada dos barcos, anular a regata, manter os
resultados da regata ou adotar qualquer outra solução. Quando em
dúvida sobre fatos ou possíveis consequências de qualquer ajuste
naquela regata ou na série, especialmente antes de anular a regata, a
comissão de protesto deverá obter provas de fontes apropriadas.
64.3 Decisões sobre Protestos Concernentes às Regras de Classe
(a)

Quando a comissão de protesto conclui que desvios além das
tolerâncias especificadas pelas regras de classe foram causados
por danos ou desgaste normal e não melhoram o desempenho do
barco, não deve penalizá-lo. Porém, o barco não deve competir
novamente até que os desvios sejam corrigidos, exceto quando a
comissão de protesto julgar que não há ou não houve
oportunidade razoável para fazê-lo.

(b)

Quando a comissão de protesto tem dúvidas sobre a interpretação
de uma regra de classe, deve encaminhar suas questões,
juntamente com os fatos relevantes, a uma autoridade responsável
pela interpretação da regra. Ao tomar sua decisão, a comissão
deve orientar-se pela resposta daquela autoridade.

(c)

Quando um barco for penalizado por uma regra de classe e a
comissão de protesto decide que esse barco também infringiu a
mesma regra em outras regatas do mesmo evento, a penalidade
pode ser imposta para todas essas regatas. Nenhum protesto
subsequente é necessário.

(d) Quando um barco penalizado por uma regra da classe coloca por
escrito que pretende apelar, ele pode competir nas regatas
seguintes sem modificar o barco. No entanto, se falhar em
apresentar a apelação ou se sua apelação for negada, ele deve ser
desclassificado sem audiência de todas as regatas que participou.
(e)

Os custos de medição provocados por um protesto envolvendo
uma regra de classe devem ser pagos pela parte perdedora, a
menos que a comissão de protesto decida de outra forma.

64.4 Decisões a respeito de Pessoal de Suporte
(a)

Quando a comissão de protesto decide que uma pessoa de suporte
que é parte de uma audiência infringiu uma regra, ela pode
(1)

emitir uma advertência,

(2)

excluir a pessoa do evento ou do local ou remover qualquer
privilégio ou benefício, ou
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(3)
(b)

65

tomar outra decisão que esteja dentro da sua jurisdição de
acordo com as regras.

A comissão de protesto também pode penalizar um competidor
por uma infração a uma regra pelo seu pessoal de suporte,
alterando sua pontuação numa única regata até a sua
desclassificação (DSQ), quando a comissão de protesto decidir
que
(1)

o competidor possa ter ganho uma vantagem competitiva
como resultado da infração por parte de seu pessoal de
suporte, ou

(2)

o pessoal de suporte reincida em infração depois do
competidor ter sido advertido pela comissão de protesto
que uma penalidade pudesse ser imposta.

INFORMANDO ÀS PARTES E OUTROS

65.1 Após tomar decisão, a comissão de protesto deve prontamente informar
às partes da audiência sobre os fatos apurados, as regras aplicáveis, a
decisão, seus fundamentos, punições aplicadas ou reparação concedida.
65.2 Uma parte na audiência tem direito de receber as informações acima,
por escrito, desde que a parte as solicite à comissão de protesto, por
escrito, no prazo de sete dias após a parte ter sido notificada da decisão.
A comissão deve então, prontamente, fornecer as informações
incluindo, quando for relevante, um diagrama do incidente preparado
ou endossado pela comissão.
65.3 Quando uma comissão de protesto penaliza um barco por regra de
medição, deve comunicar a decisão às autoridades responsáveis pela
medição.
66

REABERTURA DE AUDIÊNCIA
A comissão de protesto pode reabrir uma audiência quando concluir
que pode ter cometido erro significativo ou quando nova evidência se
torne disponível num prazo razoável. Ela deve reabrir uma audiência
quando determinado pela autoridade nacional de acordo com a regra
71.2 ou R5. Uma parte na audiência pode solicitar reabertura de uma
audiência no prazo de 24 horas após ter sido informada da decisão. No
último dia programado de regata, o pedido deve ser entregue
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(a)

dentro do prazo limite de protesto se a parte solicitante foi
informada da decisão nos dias anteriores;

(b)

o mais tardar 30 minutos após a parte requerente ter sido
informada da decisão naquele dia.

Quando uma audiência é reaberta, a maioria dos membros da comissão
de protesto deve, se possível, ser composta por membros da comissão
de protesto original.
67

DANOS
A questão dos danos causados por infrações a qualquer das regras deve
ser orientada por prescrições da autoridade nacional, se houver.
A CBVELA prescreve que a autoridade organizadora indicará os
responsáveis pela reparação dos danos.
Nota: não existe a regra 68.

SEÇÃO C

MÁ CONDUTA
69

MÁ CONDUTA

69.1 Obrigação de Não Cometer Má Conduta; Resoluçõa
(a)

Um competidor, proprietário de barco ou pessoal de suporte não
cometerão um ato de má conduta

(b)

Má Conduta é:

(c)

(1)

uma violação às regras de boas maneiras, esportividade ou
comportamento ético

(2)

uma conduta que possa dar má reputação ao esporte

Uma alegação de violação à regra 69.1(a) deve ser resolvida de
acordo com as disposições da regra 69. Não deve ser motivo para
um protesto e a regra 63.1 não se aplica.

69.2 Ação da Comissão de Protesto
(a)

Uma comissão de protesto atuando por esta regra terá pelo menos
três membros.

41

Parte 5 PROTESTOS, REPARAÇÕES, AUDIÊNCIAS, MÁ CONDUTA E APELAÇÕES

(b)

Quando a comissão de protesto, por sua própria observação ou
informação recebida de qualquer fonte, incluindo evidencias
coletadas durante uma audiência, entende que um competidor
pode ter cometido infração à regra 69.1(a), ela deverá decidir se
convoca ou não uma audiência.

(c)

Quando a comissão de protesto precisar de mais evidências para
tomar a decisão de iniciar uma audiência, ela deverá considerar a
possibilidade de apontar uma pessoa ou pessoas para conduzir
uma investigação. Esses investigadores não deverão fazer parte
da comissão de protesto que decidirá o assunto.

(d)

Quando um investigador for utilizado, toda informação relevante
recolhida, favorável ou não, deverá ser entregue à comissão de
protesto e às partes caso a comissão decida convocar uma
audiência.

(e)

Caso a comissão de protesto decida abrir uma audiência, deverá
prontamente informar a pessoa envolvida, por escrito, das
alegações de violação à regra, o horário e local da audiência e
seguir os procedimentos das regras 63.2, 63.3(a), 63.4 e 63.6
exceto que:

(f)

(g)

(1)

a menos que uma pessoa tenha sido indicada pela World
Sailing, uma pessoa pode ser indicada pela comissão de
protesto para apresentar as alegações.

(2)

o acusado sob esta regra terá direito a presença de um
conselheiro e um representante que poderá agir em seu
nome.

Se o acusado não conseguir estar presente à audiência e
(1)

fornece um bom motivo, a comissão de protesto deverá
remarcar a audiência; ou

(2)

não fornecer um bom motivo, ela poderá conduzi-la à
revelia.

O padrão de prova a ser aplicado é o teste da satisfação
confortável da comissão de protesto, tendo em vista a gravidade
da alegada má conduta. No entanto, se o padrão de prova nesta
regra entrar em conflito com as leis de um país, a autoridade
nacional pode, com a aprovação da World Sailing, alterá-la com
uma prescrição para esta regra.
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(h)

quando a comissão de protesto concluir que um competidor ou
proprietário de barco infringiu a regra 69.1(a), poderá tomar as
seguintes decisões:
(1)

dar uma advertência;

(2)

alterar sua pontuação em uma ou mais regatas, incluindo
desclassificações que poderão ou não ser descartadas;

(3)

expulsar a pessoa do local ou do evento, ou remover
qualquer privilegio ou benefício; e

(4)

tomar qualquer outra ação dentro da sua jurisdição
conforme as regras.

(i)

quando a comissão de protesto concluir que um pessoal de
suporte infringiu a regra 69.1(a), a regra 64.4 se aplica.

(j)

se a comissão de protesto
(1)

impor uma penalidade maior do que um DNE;

(2)

expulsar a pessoa do local ou do evento; ou

(3)

se em qualquer outro caso considerar que seja apropriado,

deverá reportar suas apurações, incluindo os fatos apurados, suas
conclusões e decisões para a autoridade nacional do acusado, ou,
para a World Sailing em caso de eventos internacionais
específicos listados nos Regulamentos da World Sailing. Se a
comissão de protesto agiu sob a regra 69.2(f)(2), o relatório
deverá conter esse fato e a razão para tal.
(k)

Se a comissão de protesto decidir não conduzir a audiência sem a
presença da pessoa, ou se ela já tiver deixado o evento e um
relatório alegando que uma violação da regra 69.1(a) é recebido,
a comissão de regata ou autoridade organizadora pode nomear a
mesma ou uma nova comissão de protesto para proceder sob esta
regra. Caso seja impraticável que a comissão de protesto conduza
uma audiência, deve coletar todas as informações disponíveis e,
se a alegação parecer justificada, fazer um relatório à autoridade
nacional da pessoa ou, para a World Sailng em caso de eventos
internacionais específicos listados nos Regulamentos da World
Sailing.

69.3 Ação da Autoridade Nacional e World Sailing
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Os poderes disciplinares, procedimentos e responsabilidades das
autoridades nacionais e da World Sailing que se aplicam estão
especificados no Regulamento 35, Codigo Disciplinar. As autoridades
nacionais e a World Sailing podem impor outras sanções, incluindo a
suspensão da elegibilidade, nos termos do referido regulamento

SEÇÃO D

APELAÇÕES
70

APELAÇÕES E PEDIDOS À AUTORIDADE NACIONAL

70.1 (a)

Desde que o direito de apelar não tenha sido negado pela regra
70.5, uma parte pode apelar da decisão da comissão de protesto
ou do seu procedimento, mas não no que diz respeito aos fatos
apurados.

(b)

Um barco pode apelar quando lhe é negada uma audiência pela
regra 63.1.

70.2 Uma comissão de protesto pode solicitar a confirmação ou correção de
sua decisão.
70.3 Uma apelação pela regra 70.1 ou uma solicitação da comissão de
protesto pela regra 70.2 deve ser enviada à autoridade nacional à qual a
autoridade organizadora está associada conforme a regra 89.1.
Entretanto, se os barcos, enquanto estiverem em regata, navegarem por
águas de mais de uma autoridade nacional, as instruções de regata
deverão identificar a autoridade nacional à qual será encaminhada a
apelação ou solicitação da comissão de protestos.
70.4 Um clube ou outra organização afiliada a uma autoridade nacional pode
solicitar uma interpretação das regras, desde que não haja protesto em
relação ao qual possa haver apelação. A interpretação não deve ser
usada para mudar a decisão anterior de uma comissão de protesto.
70.5 Não deve haver apelação das decisões de um júri internacional
constituído de acordo com o apêndice N. Além disto, se o aviso e as
instruções de regata assim o determinarem, o direito de apelar pode ser
negado desde que:
(a)

seja essencial determinar prontamente o resultado de uma regata que
será classificatória para os barcos competirem em um estágio posterior
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de um evento ou num evento subsequente (a autoridade nacional pode
prescrever que sua aprovação seja necessária para tal procedimento);
A CBVELA prescreve que é necessária sua aprovação prévia.
(b)

uma autoridade nacional assim aprove para um evento específico aberto
apenas a inscritos de sua própria jurisdição;

(c)

uma autoridade nacional assim aprove para um evento específico, após
consulta à WORLD SAILING, quando a comissão de protesto é
constituída de acordo com o Apêndice N, exceto que apenas dois
membros da comissão de protesto devem ser Juízes Internacionais.

70.6 As apelações e os pedidos devem estar de acordo com o Apêndice R.
71

DECISÕES DA AUTORIDADE NACIONAL

71.1 Uma pessoa que tenha conflito de interesse ou tenha sido membro da
comissão de protesto deve tomar qualquer parte na discussão ou
decisão de uma apelação ou de um pedido de confirmação ou correção.
71.2 A autoridade nacional pode manter, alterar ou reverter uma decisão da
comissão de protesto, incluindo uma decisão sobre a validade ou uma
decisão nos termos da regra 69. Alternativamente, a autoridade
nacional pode ordenar a reabertura de uma audiência ou a realização de
uma nova audiência conduzida pela mesma ou uma nova comissão de
protesto. Quando a autoridade nacional decidir que haverá uma nova
audiência, ela poderá nomear a comissão de protesto.
71.3 Quando, com base nos fatos apurados pela comissão de protesto, a
autoridade nacional conclui que um barco que foi parte em uma
audiência de protesto infringiu uma regra ser ter sido exonerado, deve
puní-lo, quer tenha sido ou não aquele barco ou aquela regra citada na
decisão da comissão de protesto.
71.4 A decisão da autoridade nacional será final. A autoridade nacional deve
enviar sua decisão por escrito a todas as partes da audiência e à
comissão de protesto que a ela devem se sujeitar.
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75

INSCRIÇÃO NUMA REGATA

75.1 Para se inscrever em uma regata um barco deve cumprir os requisitos
estabelecidos pela autoridade organizadora da regata. O barco deve ser
inscrito por:
(a)

um sócio de um clube ou de organização afiliada a uma
autoridade nacional membro da World Sailing;

(b)

este clube ou organização, ou

(c)

um membro de uma autoridade nacional membro da World
Sailing.

75.2 Os competidores devem cumprir o Regulamento 19 da World Sailing,
Código de Elegibilidade.
76

EXCLUSÃO DE BARCOS OU COMPETIDORES

76.1 A autoridade organizadora ou a comissão de regata pode recusar ou
rescindir a inscrição de um barco ou excluir um competidor, sujeita à
regra 76.3, desde que o façam antes da largada da primeira regata e
declarem a razão de assim procederem. Se solicitar, o barco receberá
prontamente, as razões por escrito. O barco poderá pedir reparação se
ele considerar tal rejeição ou exclusão imprópria.
76.2 A autoridade organizadora ou a comissão de regata não deverá, por
razões de propaganda, recusar ou rescindir a inscrição de um barco ou
excluir um competidor, a menos que o barco ou competidor esteja de
acordo com o Regulamento 20 da World Sailing, Código de
Propaganda.
76.3 Em campeonatos mundiais e continentais nenhuma inscrição com
quotas estabelecidas deve ser recusada ou rescindida sem que,
primeiramente, seja obtida aprovação da respectiva Associação de
Classe da World Sailing (ou do Offshore Racing Council) ou da World
Sailing.
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77

IDENTIFICAÇÃO NAS VELAS
Um barco deverá cumprir os requisitos do Apêndice G com respeito a
emblemas da classe, letras nacionais e numerais nas velas.

78

OBEDIÊNCIA ÀS REGRAS DE CLASSE; CERTIFICADOS

78.1 Enquanto um barco estiver em regata, o proprietário ou qualquer outra
pessoa por ele responsável deve assegurar-se que o barco cumpre as
regras de sua classe e que o certificado de medição ou "rating" tenha
validade. Além disso, o barco também deve cumprir em outros
momentos especificados nas regras da classe, o aviso de regata ou as
instruções de regata
78.2 Quando uma regra exige que um certificado valido seja apresentado ou
sua existência verificada antes que um barco esteja em regata e isso não
pode ser feito, o barco poderá competir desde que a comissão de regata
receba uma declaração assinada pela pessoa responsável pelo barco
atestando que o barco tem um certificado válido. O barco deverá
produzir o certificado ou conseguir provar para a comissão de regata
que ele existe.
A penalidade por quebrar essa regra será a
desclassificação, sem audiência, de todas as regatas do evento.
79

CLASSIFICAÇÃO
Se o aviso de regata ou regras de classe determinarem que alguns ou
todos os competidores deverão satisfazer requisitos de classificação, a
classificação deverá ser feita conforme descrito no Regulamento 22 da
World Sailing – Código de Classificação de Velejadores.

80

PROPAGANDA
Um barco e seus tripulantes devem cumprir com o Regulamento 20 Código de Propaganda da World Sailing.

81

REGATAS REPROGRAMADAS
Quando uma regata é reprogramada para datas diferentes das prescritas
no aviso de regata, todos os barcos inscritos devem ser notificados. A
comissão de regata poderá aceitar novas inscrições que atendam todos
os requisitos de inscrição, exceto o prazo limite de inscrições do aviso
original.
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84

REGIMENTO
A autoridade organizadora, comissões de regata e de protesto, comitê
técnico e outros oficiais de regata reger-se-ão pelas regras no
gerenciamento e julgamento das regatas.

85

ALTERAÇÃO DE REGRAS

85.1 Uma alteração a uma regra deve referir-se especificamente à regra e
indicar a alteração. Uma alteração a uma regra inclui uma adição ou
exclusão de tudo ou parte dela
85.2 Uma alteração a um dos seguintes tipos de regras só poderá ser feita
conforme mostrado abaixo.

86

Tipo de Regra

Alteração só permitida por

Regra de Regata

Regra 86

Regra num Código da World Sailing

Uma regra no código

Prescrição da Autoridade Nacional

Regra 88.2

Regras de Classe

Regra 87

Regra no Aviso de Regata

Regra 89.2(b)

Regra nas Instruções de Regata

Regra 90.2(c)

Regra em qualquer outro documento

Regra
no
próprio
documento
regendo
o
evento

ALTERAÇÕES DAS REGRAS DE REGATA

86.1 Uma regra de regata não deve ser alterada a menos que permitido na
própria regra ou como segue:
(a)

Prescrições de uma autoridade nacional podem alterar uma regra
de regata, mas nunca as Definições; o Princípio Básico; uma
regra da Introdução; Partes 1, 2 ou 7; as regras 42, 43, 63.4, 69,
70, 71, 75, 76.3, 79 ou 80; uma regra de um apêndice que altere
48

PARTE 7

ORGANIZAÇÃO DE REGATA

uma destas regras; os Apêndices H ou N; ou os Regulamentos 19,
20, 21, 22, 35 ou 37da World Sailing.
(b)

O aviso de regata ou as instruções de regata podem alterar uma
regra de regata, mas nunca as regras 76.1 ou 76.2, o Apêndice R
ou as regras citadas na regra 86.1(a).

(c)

As regras de classe podem alterar somente as regras 42, 49, 50,
51, 52, 53 e 54.

86.2 Como exceção à regra 86.1, a World Sailing poderá, em circunstâncias
limitadas (ver Regulamento 28.1.3 da World Sailing), autorizar
alterações às regras de regata para um evento internacional específico.
A autorização deverá ser citada numa carta de aprovação endereçada à
autoridade organizadora do evento, no aviso de regata e nas instruções
de regata, e a carta deve ser afixada no quadro oficial de avisos do
evento.
86.3 Se a autoridade nacional assim prescrever, as restrições da regra 86.1
não serão aplicáveis nos casos em que regras são alteradas para
desenvolver e testar propostas de novas regras. A autoridade nacional
pode prescrever que sua aprovação seja exigida para tais alterações.
A CBVELA prescreve que sua aprovação é necessária.
87

ALTERAÇÕES DAS REGRAS DE CLASSE
O Aviso de regata ou as Instruções de Regata podem alterar uma regra
de classe somente quando as regras de classe assim permitirem ou
quando a alteração é feita com a permissão escrita da associação de
classe, mostrada no quadro oficial de avisos.

88

PRESCRIÇÕES NACIONAIS

88.1 Prescrições que se Aplicam
As prescrições que se aplicam a um evento são as prescrições da
autoridade nacional com a qual a autoridade organizadora é afiliada
pela regra 89.1. Entretanto, se os barcos que estão em regata passarão
por águas de mais de uma autoridade nacional, o aviso de regatas ou as
instruções de regata deverão identificar as prescrições que serão
aplicadas e quando serão aplicadas.
88.2 Alterações nas Prescrições
O Aviso de regata ou as instruções de regata podem alterar qualquer
prescrição. No entanto, uma autoridade nacional pode restringir
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alterações em suas prescrições, fazendo uma prescrição nesta regra
sendo necessário que a World Sailing aprove sua solicitação para fazêlo. As prescrições restritas nunca poderão ser alteradas.
89

AUTORIDADE ORGANIZADORA; AVISO DE REGATA;
NOMEAÇÃO DE OFICIAIS DE REGATA

89.1 Autoridade Organizadora
As regatas devem ser organizadas por uma autoridade organizadora,
que deve ser:
(a)

a World Sailing;

(b)

uma autoridade nacional membro da World Sailing;

(c)

um clube afiliado;

(d)

uma organização afiliada que não seja um clube e, se prescrito
pela autoridade nacional, com a aprovação da autoridade nacional
ou em conjunto com um clube afiliado;

(e)

uma associação de classe não afiliada, com aprovação da
autoridade nacional ou em conjunto com um clube afiliado;

(f)

duas ou mais das organizações acima;

(g)

uma entidade não afiliada em conjunto com um clube afiliado
onde a entidade seja propriedade e controlada pelo clube. A
autoridade nacional pode prescrever que sua autorização é
requerida para tal evento; ou

(h)

se aprovado pela World Sailing e pela autoridade nacional do
clube, uma entidade não afiliada em conjunto com um clube
afiliado quando a entidade não é propriedade e controlada pelo
clube.

Na regra 89.1, uma organização é afiliada se é afiliada à autoridade
nacional do local; de qualquer outra forma, a organização é não
afiliada. No entanto, se, estando em regata, os barcos passarão por
águas de mais de uma autoridade nacional, uma organização é afiliada
se é afiliada da autoridade nacional de um dos portos de apoio.
89.2 Aviso de Regata; Nomeação de Oficiais de Regata
(a)

A autoridade organizadora deve publicar o aviso de regata
preparado de acordo com a regra J1.
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(b)

O aviso de regata pode ser alterado desde que seja feita
divulgação adequada.

(c)

A autoridade organizadora deve nomear a comissão de regata e,
quando apropriado, nomear a comissão de protesto, um comitê
técnico e árbitros. Entretanto, a comissão de regata, um júri
internacional, um comitê técnico e árbitros podem ser nomeados
pela World Sailing, conforme estabelecido nos seus
Regulamentos.

COMISSÃO DE REGATA; INSTRUÇÕES DE REGATA;
PONTUAÇÃO

90.1 Comissão de Regata
A comissão de regata deve dirigir a regata de acordo com as diretrizes
da comissão organizadora e com os requisitos das regras.
90.2 Instruções de Regata
(a)

A comissão de regata deve publicar as instruções de regata, por
escrito, de acordo com a regra J2.

(b)

Num evento internacional em que são esperadas inscrições de
outros países, quando apropriado, as instruções de regata devem
incluir, em inglês, as prescrições nacionais aplicáveis ao caso.

(c)

Alterações nas instruções de regata devem ser feitas por escrito e
afixadas no quadro oficial de avisos, antes do horário prescrito
nas instruções de regata ou comunicadas na água a cada barco
antes de seu sinal de atenção. Alterações verbais só podem ser
dadas na água e somente quando este procedimento estiver assim
determinado nas instruções de regata.

90.3 Pontuação
(a)

A comissão de regata deve computar os resultados de uma regata
ou série de acordo com o Apêndice A utilizando o Sistema Linear
a menos que o aviso de regatas ou instruções de regata
especifiquem algum outro sistema. Uma regata deve
necessariamente ser pontuada desde que não seja anulada, ou
sempre que pelo menos um barco navegue o percurso
corretamente, conforme a regra 28 e chegue dentro do limite de
tempo, se houver, mesmo que, depois disto, se retire após chegar
ou seja desclassificado.
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(b) Quando são previstos descartes de uma ou mais regatas para o
cômputo da série em qualquer sistema de pontuação, qualquer
pontuação de um barco que for considerada DNE deverá ser
incluída no cômputo da série.
(c)

91

Quando a comissão de regata determina com base em seus
próprios registros ou observação que a pontuação de um barco
está incorreta, ela deve corrigir o erro e publicar os resultados
para todos os competidores.

COMISSÃO DE PROTESTO
A comissão de protesto, deverá ser:

92

(a)

uma comissão nomeada pela comissão organizadora ou pela
comissão de regata;

(b)

um júri internacional nomeado pela autoridade organizadora ou
conforme prescrito pelos regulamentos da World Sailing. Ele
deve ser composto conforme requerido na regra N1 e ter a
autoridade e responsabilidade determinadas na regra N2. Uma
autoridade nacional pode prescrever que sua aprovação é
requerida para a nomeação de um júri internacional para regatas
sob sua jurisdição, exceto eventos da World Sailing ou quando o
júri internacional é nomeado pela World Sailing de acordo com a
regra 89.2(c); ou

(c)

uma comissão nomeada pela autoridade nacional sob a regra
71.2.

COMITÊ TÉCNICO

92.1 Um comitê técnico deverá consistir de pelo menos um membro e será
apontado pela autoridade organizadora ou comissão de regata ou
conforme prescrito nos regulamentos da World Sailing.
92.2 O comitê técnico deverá conduzir inspeção de material e as medições
durante o evento conforme atribuído pela autoridade organizadora e
pelas regras.
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PONTUAÇÃO
Vide regra 90.3.
A1

NÚMERO DE REGATAS
O número de regatas programadas e o número necessário de regatas a
serem completadas para se constituir uma série serão determinados
no aviso de regata ou nas instruções de regata.

A2

PONTUAÇÃO DE SÉRIES

A2.1

A pontuação de cada barco na série será, sujeita a regra 90.3(b), a
soma dos pontos em cada regata, descartado o pior resultado. (As
instruções de regata podem estabelecer um critério diferente
determinando, por exemplo, que nenhum resultado será descartado,
que dois ou mais resultados serão descartados ou que um certo
número de resultados será descartado se um número especifico de
regatas for completada. Uma regata é completada ser tiver
pontuação; veja regra 90.3(a)). Se um barco tem dois ou mais piores
resultados iguais, o(s) resultado(s) da(s) regata(s) mais próxima(s) ao
início da série será descartado. O barco com o menor número de
pontos será vencedor e os demais serão ordenados de maneira
semelhante.

A2.2

Se um barco competiu em alguma regata da série ele devera pontuar
em toda a série.

A3

HORÁRIO DE PARTIDA E COLOCAÇÕES DE CHEGADA
O horário do sinal de partida deve ser o horário da partida de um
barco e a ordem em que os barcos chegam na regata determina suas
posições de chegada. Entretanto, quando é usado um sistema de
"handicap" ou "rating", o tempo corrigido de cada barco será usado
para se determinar sua posição de chegada.

A4

SISTEMA LINEAR
O Sistema Linear de Pontuação será aplicado a menos que o aviso
de regatas ou as instruções de regata especifiquem outro sistema.
Ver regra 90.3(a).
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A4.1

PONTUAÇÃO

Cada barco que partir, chegar e depois não se retirar, não for punido
ou não receber reparação, terá sua pontuação conforme segue:
Posição de Chegada

Pontos

Primeiro

1

Segundo

2

Terceiro

3

Quarto

4

Quinto

5

Sexto

6

Sétimo

7

Daí em diante

Somar um ponto

A4.2

Um barco que não partiu, não chegou, se retirou ou foi
desclassificado receberá pontuação equivalente à um a mais do que o
número de barcos inscritos na série. O barco que é punido pela regra
30.2 ou que cumpre punição pela regra 44.3(a) terá a pontuação de
acordo com a regra 44.3(c).

A5

PONTUAÇÃO
REGATA

DETERMINADA

PELA

COMISSÃO

DE

Um barco que não partiu ou não chegou, não cumpriu a regra 30.2
ou 30.3, 30.4 ou 78.2, ou se retirou ou cumpre punição de acordo
com a regra 44.3(a), terá pontuação determinada pela comissão de
regata sem audiência. Somente a comissão de protesto pode decidir
outros atos que pioram a pontuação de um barco.
A6

AJUSTES NAS POSIÇÕES E PONTOS DE OUTROS BARCOS

A6.1

Se um barco é desclassificado de uma regata ou se retira depois de
chegar, os barcos subsequentes terão a pontuação de uma posição
acima.

A6.2

Se a comissão de protesto decide conceder reparação, ajustando os
pontos de um barco, os pontos dos demais barcos não podem ser
alterados a menos que a comissão de protesto decida de outra forma.
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A7

PONTUAÇÃO

EMPATES NUMA REGATA
Se barcos estão empatados na linha de chegada ou se tem o mesmo
tempo corrigido num sistema de "handicap", os pontos das posições
de chegada em que os barcos empataram devem ser somados aos
pontos da posição imediatamente abaixo e divididos igualmente entre
eles. Barcos empatados numa premiação devem compartilhar o
prêmio ou receberão prêmios iguais.

A8

EMPATES NUMA SÉRIE

A8.1

Se houver empate no resultado da série entre dois ou mais barcos, os
resultados de cada barco devem ser ordenados na sequência do
melhor para o pior e, no primeiro ponto em que houver resultados
diferentes, o desempate favorecerá o barco com melhor resultado.
Não será considerado nenhum resultado que tenha sido descartado.

A8.2

Se o empate ainda permanecer entre dois ou mais barcos, será
favorecido o que tiver o melhor resultado na última regata. Qualquer
empate remanescente deve ser resolvido pelo que tiver o melhor
resultado na penúltima regata e assim por diante até que todos os
empates sejam resolvidos. Neste caso todos os resultados devem ser
considerados, mesmo os descartados.

A9

PONTUAÇÃO NUMA SÉRIE COM MAIS DE UM EVENTO
Numa série que se estende por um longo período, com vários
eventos, um barco que compareceu à área de partida, mas não partiu,
não chegou, se retirou ou foi desclassificado, deve receber a
pontuação da colocação de chegada da quantidade de barcos que
compareceram à área de partida mais um. Mas um barco que não
veio para a área de partida deve receber a pontuação da colocação de
chegada da quantidade total de barcos inscritos na série mais um.

A10

ORIENTAÇÃO EM CASOS DE REPARAÇÃO
Se a comissão de protesto decide conceder reparação pelo ajuste da
pontuação de um barco em uma regata, é aconselhada a considerar
um dos seguintes critérios:
(a)

pontos iguais à média, no mais próximo décimo de ponto (0,05
arredondado para cima), dos seus resultados em todas as
regatas da série, exceto a regata em questão;
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A11

PONTUAÇÃO

(b)

pontos iguais à média, no mais próximo décimo de ponto (0,05
arredondado para cima), dos seus resultados em todas as
regatas que antecederam a regata em questão;

(c)

pontos baseados na posição do barco naquela regata, no
momento do incidente que justificou a reparação.

SIGLAS DE PONTUAÇÃO
As seguintes siglas abreviadas devem ser usadas para registro das
circunstâncias que descrevem a situação:
DNC
DNS
OCS

ZFP
UFD
BFD
SCP
DNF
RET
DSQ
DNE
RDG
DPI

Não partiu, não compareceu na área de partida
Não partiu (não foi DNC nem OCS)
Não partiu, no momento do sinal de partida está no lado do
percurso da linha de partida e falhou em partir ou infringiu a
Regra 30.1
Punição de 20% pela regra 30.2
Desclassificado pela regra 30.3
Desclassificado pela regra 30.4
Punição de Pontuação aplicada
Não chegou
Retirou-se
Desclassificado
Desclassificação não descartável
Reparação concedida
Punição discricionária imposta
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  DE	
  WINDSURF	
  	
  
As competições de windsurfe devem ser regidas pelas Regras de
Regata a Vela com as alterações prescritas neste apêndice. A
palavra barco em qualquer parte das regras de regata deve ser
entendida como prancha ou barco, como apropriado. Uma ’bateria’
é uma prova eliminatória, uma ’rodada’ é composta varias baterias
e uma série eliminatória pode conter uma ou mais rodadas. No
entanto, em competições de velocidade, uma ’rodada’ consiste de
uma ou mais ’provas’ de velocidade.
Um evento de windsurf pode incluir uma ou mais das seguintes
modalidades ou de seus formatos:
Modalidade
Regata
Performance
Velocidade

Formatos
Regata de percurso; slalom; longa distância
Performance nas ondas; estilo livre
Percurso Padrão de velocidade no mar;
Velocidade; percurso alpha de velocidade

Na competição de regata ou de performance uma prancha é julgada
em séries eliminatórias e somente um número limitado de pranchas
passará adiante de uma rodada para outra. Uma prova de longa
distância é programada para uma duração de pelo menos uma hora.
Numa competição de performance, o desempenho de uma prancha é
julgado mais com base na habilidade e variedade de manobras e não
sua velocidade e é organizada usando-se séries eliminatórias. As
competições de performance nas ondas e estilo livre são organizadas
de acordo com as condições das ondas no local.
Em competições de velocidade o desempenho de uma prancha é
baseado em sua velocidade ao longo de um percurso de um certo
tamanho. As pranchas correm velejando ao longo, dando voltas no
percurso determinado.
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ALTERAÇÕES NAS DEFINIÇÕES
São eliminadas as definições Espaço na Marca e Amuras a Boreste
ou Bombordo, substituídas por:
Espaço na Marca para uma prancha é o espaço para velejar em
seu rumo correto para contornar ou passar pela marca. No entanto,
espaço na marca não inclui espaço para cambar a menos que ela
esteja em compromisso interior e a barlavento da prancha que tem
obrigação de dar espaço na marca e que estaria alcançando a marca
depois de completar sua cambada.
Rumo Correto
O rumo que uma prancha iria velejar para
chegar o mais rápido possível na ausência de outras pranchas
referidas na regra usando o termo, exceto que nos últimos 30
segundos antes do sinal de partida, o rumo correto para uma prancha
deverá ser o menor caminho para a primeira marca. Uma prancha
não tem rumo correto até 30 segundos antes do seu sinal de partida.
Amuras a Boreste ou Bombordo Uma prancha está com amuras a
boreste ou bombordo, em correspondência com a posição da mão do
competidor que estaria mais perto do mastro se o competidor
estivesse velejando numa posição normal, com ambas as mãos na
retranca e os braços não cruzados. Uma prancha está com amuras a
boreste quando a mão direita do competidor estiver mais perto do
mastro e está com amuras a bombordo quando a mão esquerda do
competidor estiver mais perto do mastro.
A definição de Zona não se aplica.
Adicione as seguintes definições:
Emborcada
Uma prancha está emborcada quando está fora de
controle porque sua vela ou o corpo do velejador está na água.
Prestes a Contornar ou Passar
Uma prancha está prestes a
contornar ou passar por uma marca quando seu rumo correto está
para começar a manobra de contornar ou passar a marca;
B1

ALTERAÇÕES DAS REGRAS DA PARTE 1
[Não há alterações].

B2

ALTERAÇÕES DAS REGRAS DA PARTE 2
B2.13 CAMBANDO
Regra 13 é alterada para:
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Depois que uma prancha passar de proa ao vento, ela manterse-á afastada das outras pranchas até que sua vela esteja cheia.
Durante esse tempo as regras 10, 11 e 12 não se aplicam. Se
duas pranchas estão, ao mesmo tempo, sujeitas a esta regra,
aquela que estiver no lado de bombordo da outra ou estiver
pela popa deverá se manter afastada.
B2.17 MESMAS AMURAS; RUMO CORRETO
Regra 17 é alterada para:
Quando, ao sinal de preparação, o rumo para a primeira marca
é aproximadamente a noventa graus do vento verdadeiro, uma
prancha em compromisso a sotavento de outra prancha com
mesmas amuras, nos 30 segundos que antecedem seu sinal de
partida, não velejará acima do seu rumo correto enquanto
permanecerem em compromisso caso fosse necessário que a
outra prancha tivesse que manobrar para evitar contato, a
menos que ao fazê-lo, ela passe pela popa da outra prancha.
B2.18 ESPAÇO NA MARCA
A regra 18 é alterada como a seguir:
A primeira sentença da regra 18.1 é alterada para:
A regra B2.18 aplica-se entre pranchas quando são obrigadas a
deixar a marca pelo mesmo lado e que, pelo menos uma delas
esteja prestes a contorná-la ou passar por ela
A regra 18.2(b) é alterada para:
(b) Quando pranchas estão em compromisso no momento em
que a primeira delas está prestes a contornar ou passar
pela marca, a prancha exterior, naquele momento e em
diante dará à prancha interior o espaço na marca. Quando
uma prancha está safa da proa quando está prestes a
contornar ou passar a marca, a prancha que está safa da
popa, naquele momento em diante, dará à outra o espaço
na marca.
A regra 18.2(c) é alterada para:
(c) Quando uma prancha é obrigada pela regra 18.2(b) a dar
espaço na marca, ela continuará a fazê-lo mesmo que
depois o compromisso seja desfeito ou que seja
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estabelecido um novo compromisso. Entretanto, se a
prancha que tem direito ao espaço na marca passa para
além de proa ao vento, a regra B2.18.2(b) não mais se
aplica.
B2.18.4 Gybando ou Arribando
A regra 18.4 é alterada para:
Quando uma prancha com direito de passagem e em
compromisso interior precisa gybar ou arribar junto à marca
para seguir seu rumo correto, ela não velejará para além
daquela marca antes de gybar ou arribar, mais do que o
necessário para seguir aquele rumo. A regra B2.18.4 não se
aplica às marcas de um portão.
B2.23

EMBORCADA; ENCALHADA; PRESTANDO SOCORRO

A regra 23 é alterada para:
B2.23.1
Sempre que possível, uma prancha evitará uma
prancha que está emborcada ou que ainda não recuperou
controle após emborcar, está encalhada ou está tentando
prestar socorro a embarcação ou pessoa em perigo.
B2.23.2
Sempre que possível, uma prancha que está
emborcada ou encalhada não interferirá com outra prancha.
B2.24 INTERFERINDO COM OUTRAS PRANCHAS; VELA
FORA DA ÁGUA
Acrescentar nova regra B2.24.3:
B2.24.3 No último minuto antes de seu sinal de partida, uma
prancha terá sua vela fora da água e em posição normal, a
menos que tenha sido acidentalmente emborcada.
PARTE 2 DAS REGRAS - DELETADA
Regra 18.3 é deletada
B3

ALTERAÇÕES DAS REGRAS DA PARTE 3
B3.26

LARGANDO REGATAS

Regra 26 é alterada para:
B3.26.1 Sistema 1
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As regatas deverão ser iniciadas usando os sinais abaixo. O
tempo deverá começar a partir do sinal visual; a falta de sinal
sonoro deverá ser desconsiderada.
*Minutos antes
o
u

do sinal de
partida
5*

Sinal Visual
Bandeira da Classe
P, I, Z, Z com I, U
ou bandeira preta
Sinal de preparação
removido
Bandeira da Classe
removida

Sinal
Sonoro
Um

4
Um
c
o
n
1
Um longo
f
o
0
Um
r
me especificado nas instruções de regatas

Significado
Sinal de atenção
Sinal de preparação
Um minuto para a
partida
Sinal de partida

O sinal de atenção para cada classe seguinte será feito
simultaneamente ou após o sinal de partida da classe
precedente
B3.26.2 Sistema 2
As regatas deverão ser iniciadas usando os sinais abaixo. O
tempo deverá começar a partir do sinal visual; a falta de sinal
sonoro deverá ser desconsiderada.
B3.

Minutos antes
2 do sinal de
6 partida

.
3
S
i
s
t
e
m
a

3
2

1
1/2
0

Sinal Visual
Bandeira da Classe ou
número da bateria
Bandeira Vermelha;
sinal de atenção
removido
Bandeira Amarela;
bandeira vermelha
removida
Bandeira amarela
removida
Bandeira Verde

Sinal
Sonoro

Significado
Sinal de atenção

Um

Sinal de atenção

Um

Sinal de preparação
30 segundos

Um

Sinal de partida

3 (para largadas da areia)
(a)

Quando a linha de largada for na praia, ou tão perto da
areia que os competidores tenham que ficar em pé na
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água para largar, ficará caracterizado uma largada de
praia.
(b)

Os postos de largada deverão ser numerados de tal forma
que o posto mais a barlavento seja o posto 1. A menos
que as instruções de regata especifiquem outro sistema,
uma estação de largada de prancha será determinada
(1)

por sorteio para a primeira regata ou bateria, ou

(2)

por sua colocação na regata ou bateria anterior
(primeiro lugar no posto 1, segundo lugar no posto
2 e assim por diante) para qualquer regata ou
bateria subsequente.

(c)

Depois que as pranchas tenham sido chamadas para
assumir seus lugares, a comissão de regata iniciará o
procedimento de largada hasteando uma bandeira
vermelha com um sinal sonoro. O sinal de largada
deverá ser feito a qualquer segundo, logo depois do sinal
de preparação, removendo-se a bandeira vermelha com
um sinal sonoro.

(d)

Após o sinal de largada, cada prancha deverá fazer o
caminho mais curto da sua posição de largada para a
água e então velejar normalmente sem interferir com
outras pranchas. As regras da parte 2 serão aplicadas
somente quando ambos os pés dos competidores
estiverem na prancha.

B3.31

TOCANDO UMA MARCA

Regra 31 é alterada para:
Uma prancha pode tocar uma marca mas não deve se agarrar a
ela.
B4

ALTERAÇÕES DAS REGRAS DA PARTE 4
B4.42

PROPULSÃO

A regra 42 é alterada para:
Uma prancha a vela só pode ser impulsionada pela ação do
vento na vela, pela ação da água na prancha e por ação do
próprio competidor, sem qualquer ajuda. Porém, não poderá
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haver progresso significativo obtido por atos de remar, nadar
ou andar.
B4.43

ROUPA E EQUIPAMENTO DO COMPETIDOR

A regra 43.1(a) é alterada para:
(a)

B.44

Os competidores não usarão ou portarão roupa ou
equipamento com a finalidade de aumentar o seu peso.
No entanto, o competidor pode usar um recipiente de
líquidos com a capacidade de pelo menos um litro e peso
não mais de 1,5 kg quando cheio.
PUNIÇÕES NO MOMENTO DE UM INCIDENTE

A regra 44 é alterada para:
B4.44.1 Cumprindo Punições
Uma prancha pode fazer a Punição de Uma Volta – 360º
sempre que, num incidente em regata, infringir uma ou mais
regras da Parte 2. As instruções de regata podem especificar o
uso de alguma outra punição. No entanto, se a prancha
provocou ferimento ou avaria grave, sua punição será retirarse, mesmo que já tenha feito sua punição se, em decorrência de
sua infração, ganhou significativa vantagem na regata ou na
série.
B4.44.2 Punição de Uma Volta – 360°
Após se afastar completamente das outras pranchas e tão breve
quanto possível após o incidente, uma prancha faz Punição de
Uma Volta fazendo prontamente uma volta de 360º sem o
requisito de cambadas ou gybes. Quando uma prancha faz a
punição na linha de chegada ou suas proximidades, ela velejará
completamente de volta para o lado anterior da linha antes de
chegar.
REGRAS DA PARTE 4 DELETADAS
Regras 43.2, 44.3, 45, 47.2, 48.1, 49, 50, 51, 52 e 54 são
deletadas.
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ALTERAÇÕES DAS REGRAS DA PARTE 5
B5.60

DIREITO DE PROTESTAR; DIREITO DE PEDIR
REPARAÇÃO OU AÇÃO PELA REGRA 69

A regra 60.1(a) é alterada eliminando-se “ou tenha visto”.
B5.61

REQUISITOS DE PROTESTO

As três primeiras sentenças da regra 61.1(a) são alteradas para:
Uma prancha que tem intenção de protestar deve informar à
outra prancha na primeira oportunidade razoável. Quando seu
protesto se refere a um incidente na área de regata, que viu, ou
no qual estava envolvida ela deve bradar “Protesto”. Ela deve
também informar sua intenção de protestar para a comissão de
regata, tão logo seja praticável, após chegar ou retirar-se.
B5.62

REPARAÇÃO

A regra 62.1(b) é alterada para:
(b)

ferimento, dano físico ou emborcar por uma ação de
(1) uma prancha que tenha infringido uma regra da
Parte 2 e tenha sido penalizada ou pago a
penalidade cabível.
(2) uma embarcação fora da competição que deveria se
manter afastado

B5.64

DECISÕES

A regra 64.3(b) é alterada para:
(b)

Quando a comissão de protesto está em dúvida a
respeito de um assunto que diz respeito à medição de
uma prancha, o significado de uma regra da classe ou os
danos em uma prancha, ela submeterá suas questões,
com uma descrição dos fatos relevantes, a uma
autoridade responsável pela interpretação daquela regra.
Ao tomar sua decisão, a comissão orientar-se-á pela
resposta daquela autoridade.

64

Apêndice B

B6

REGRAS DE COMPETIÇÃO DE WINDSURF

ALTERAÇÕES DAS REGRAS DA PARTE 6
B6.78

OBEDIÊNCIA ÀS REGRAS DA CLASSE;
CERTIFICADOS

Acrescentado à regra 78.1: ‘Quando assim prescrito pela World
Sailing, qualquer equipamento da prancha, bolina, quilha e
mastreação que tenha sido numerado e datado será certificado.
B7

ALTERAÇÕES DAS REGRAS DA PARTE 7
B7.90 COMISSÃO DE REGATA;
REGATA; PONTUAÇÃO

INSTRUÇÕES

DE

A última sentença da regra 90.2(c) é alterada para: ‘instruções
verbais poderão ser feitas somente se o procedimento é
prescrito nas instruções de regata. ’
B8

ALTERAÇÕES DO APÊNDICE A
B8.A1

NÚMERO DE REGATAS; PONTUAÇÃO GERAL

Regra A1 é alterada para:
O número de regatas programadas e o número requerido para
completar e constituir uma série será prescrito nas instruções
de regata. Se um evento inclui mais de uma modalidade ou
formato, as instruções de regata prescreverão como a
pontuação geral será estabelecida.
B8.A2.1 PONTUAÇÃO NA SÉRIE
Regra A2 alterada para:
A pontuação de cada prancha numa série deve ser o total de
pontos nas regatas, descartando-se:
(a)

seu pior resultado quando 5 a 11 provas foram
completadas, ou;

(b)

dois piores resultados quando 12 ou mais provas foram
completadas.

(As instruções de regata poderão fazer um arranjo diferente.
Uma prova é completada se tiver pontuação; veja a regra
90.3(a).) Se uma prancha tem dois ou mais piores resultados
iguais, o(s) resultado(s) da(s) prova(s) disputada(s) mais cedo
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na série será(ão) descartado(s). A prancha com a mais baixa
pontuação na série vencerá e as demais serão classificadas de
acordo.
B8.A8

EMPATES NAS SÉRIES

Regra A8 alterada para:
B8.A8.1 Se houver empate na pontuação da série entre duas ou mais
pranchas, elas serão classificadas na sequência da melhor
pontuação descartada da regata.
B8.A8.2 Se o empate ainda permanecer entre duas ou mais pranchas
os resultados de cada prancha serão ordenados na sequência do
melhor para o pior e no(s) primeiro(s) ponto(s) em que houver
resultados diferentes o desempate favorecerá a(s) prancha(s)
com melhores) resultado(s). Esses resultados serão usados
mesmo que alguns sejam descartados.
B8.A8.3 Se o empate ainda permanecer entre duas ou mais pranchas
será favorecida a que tiver o melhor resultado na última regata.
Qualquer empate remanescente será resolvido pelo que tiver o
melhor resultado na penúltima regata e assim por diante até que
todos os empates sejam resolvidos. Todos os resultados devem
ser considerados mesmo os descartados.
B9

ALTERAÇÕES DO APÊNDICE G
B9.G1

CLASSES DE PRANCHAS DA WORLD SAILING

B9.G1.3 Posicionamento
Regra G1.3(a) é alterada para:
(a)

O emblema da classe deve ser exposto uma vez de cada
lado da vela, na área acima de uma linha projetada em
ângulo reto a partir da testa, a um terço da distância a
partir do topo da vela à retranca. As letras nacionais e o
numeral devem estar no terço central da parte da vela,
acima da retranca, claramente separados de qualquer
propaganda. Elas devem ser na cor preta, sobrepostos na
mesma posição, nos dois lados da vela em fundo branco
opaco. O fundo branco opaco deve se estender, no
mínimo 30 mm além dos caracteres. Deve ser inserido
um “–“ separando as letras nacionais do numeral e o
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espaçamento entre caracteres deve ser adequados para
visualização.
REGRAS DELETADAS DO APÊNDICE G
São deletadas, a primeira sentença da regra G1.3(b) e na
íntegra as regras G1.3(c), G1.3(d) e G1.3(e).
B10

ALTERAÇÕES DAS REGRAS PARA
INCLUEM SÉRIES ELIMINATÓRIAS
B.10.29

EVENTOS

QUE

CHAMADAS DE VOLTA

A regra 29 é alterada conforme procedimento a seguir, em
todas as regatas de uma série eliminatória que classificará uma
prancha para competir num estágio posterior do evento:
(a)

Quando, ao sinal de partida de uma prancha, qualquer
parte de seu casco, tripulante ou equipamento está no
lado do percurso da linha de partida, a comissão de
regata sinalizará uma chamada geral.

(b)

Se a comissão de regata age de acordo com a regra
B10.29(a) e a prancha é identificada, ela será
desclassificada sem audiência, mesmo que a regata seja
anulada. A comissão de regata bradará ou mostrará o
numeral da vela e a prancha deverá, imediatamente,
deixar a área de regata. Se a regata tiver nova partida ou
for novamente disputada, a prancha não participará.

(c)

Se depois da regata ter sido completada e eventualmente
anulada pela comissão de protesto e se a regata for
novamente disputada, a prancha desclassificada pela
regra B10.29(b) poderá nela competir.

B10.37

SÉRIES ELIMINATÓRIAS COM BATERIAS

Acrescentada nova regra 37:
A regra B10.37 se aplica em séries eliminatórias nas quais as
pranchas competem em baterias.
B10.37.1
(a)

Procedimento de Séries Eliminatórias
A competição deverá ser formada de uma ou mais séries
eliminatórias. Cada uma delas terá algumas rodadas em
uma única série eliminatória na qual apenas um certo
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número dos melhores competidores seguirão adiante, ou
então mais rodadas em uma série dupla de eliminatórias
quando as pranchas terão mais de uma oportunidade de
avançar.
(b)

B10.37.2

As pranchas velejarão uma contra outra em pares, ou em
grupos determinados pela tabela de eliminação. O
formato selecionado para a regata não será alterado
enquanto uma rodada não for completada.
Escalonamento ou Classificação Atual

(a)

Quando se utiliza uma lista classificatória de
competidores ou um ”ranking” preexistente para
compor as baterias da primeira rodada as posições 1ª a
8ª (quatro baterias) ou 1ª a 16ª (oito baterias) serão
equitativamente distribuídas entre as diversas baterias.

(b)

Para séries eliminatórias subsequentes, se houverem, as
pranchas serão alocadas a novas baterias com base nos
resultados das séries anteriores.

(c)

As decisões da autoridade organizadora na classificação
de competidores são finais e não estão sujeitas a pedidos
de reparação.

B10.37.3

Programa de Baterias

O programa de baterias será afixado ao quadro de avisos oficial
o mais tardar 30 minutos antes do sinal de partida da primeira
bateria.
B10.37.4

Competidores Classificados e Sem Par

(a)

Em competições de regata e performance, a comissão de
regata anunciará, no mais tardar 10 minutos antes do
primeiro sinal de partida, as pranchas de cada bateria
que participarão da próxima rodada. A comissão de
protesto poderá alterar o número de pranchas que
continuam em competição em função de um pedido de
reparação.

(b)

Em performance, as pranchas sem par na primeira
rodada serão classificadas na próxima rodada das
melhores pranchas.
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(c)

Na competição de performance em ondas, somente o
vencedor de cada bateria será classificado para a
próxima rodada.

(d)

Na competição de estilo livre, as pranchas serão
classificadas para a próxima rodada da seguinte
maneira: de uma bateria de oito pranchas, quatro
melhores avançarão e o vencedor disputará contra o
quarto colocado e o segundo contra o terceiro. De uma
bateria de quatro competidores, dois melhores
avançarão e deverão disputar um contra o outro.

B10.37.5

Séries Finais

(a)

A final terá no máximo três provas. A comissão de
regata anunciará o número de provas a serem
disputadas, o mais tardar, 5 minutos antes do sinal de
atenção da primeira prova.

(b)

Uma repescagem poderá ser disputada após a final.
Todas as pranchas que ficaram para trás nas
eliminatórias poderão participar.

B103.63

AUDIÊNCIAS

As regras 61.2 e 65.2 são eliminadas para uma regata de uma
série eliminatória que qualificará uma prancha para competir
num estágio posterior do evento e a regra 63.6 é alterada para:
B10.63.6

COLHENDO PROVAS E FATOS

Protestos e pedidos de reparação não precisam ser feitos por
escrito; eles podem ser feitos verbalmente a um membro da
comissão de protesto tão logo quanto razoavelmente possível
depois da regata. A comissão de protesto pode ouvir os
depoimentos da maneira que ela considere apropriada e pode
comunicar sua decisão verbalmente.
B10.70

APELAÇÕES
E
SOLICITAÇÕES
AUTORIDADE NACIONAL

À

Inclusão de nova regra B10.70.7:
B10.70.7
Apelações não são permitidas em disciplinas e
formatos com séries eliminatórias.
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B10.A2.1

PONTUAÇÃO NAS SÉRIES

Regra A2.1 é alterada para:
A pontuação de cada prancha numa série eliminatória será o
total de pontos nas regatas descartando-se:
(a) seu pior resultado quando 3 ou 4 provas são completadas;
(b) seus dois piores resultados quando 5 a 7 provas são
completadas;
(c) seus três piores resultados quando 8 ou mais provas são
completadas.
A pontuação de cada prancha na série final será o total de
pontos nas regatas descartando-se seu pior resultado quando
três provas são completadas. (As instruções de regata poderão
fazer um arranjo diferente. Uma prova é completada se tiver
pontuação; veja a regra 90.3(a).) Se uma prancha tem dois ou
mais piores resultados iguais, o(s) resultado(s) da(s) prova(s)
disputada(s) mais cedo na série será(ão) descartado(s). A
prancha com a mais baixa pontuação na série vencerá e as
demais serão classificadas de acordo.
B10.A4

SISTEMA LINEAR DE PONTOS

Acrescentar ao final da primeira sentença da regra A4.2: ‘ou,
numa regata de uma série eliminatória, o número de pranchas
naquela bateria’.
Acrescentar a nova regra B10.A4.3:
B10.A4.3
Quando uma bateria não puder ser completada, os
pontos referentes a todas as posições de chegada não pontuadas
devem ser somados e divididos pelo número de posições
naquela bateria. O resultado, arredondado ao décimo de um
ponto (0,05 arredondado para mais), deve ser concedido a cada
prancha nela inscrita.
B11

ALTERAÇÕES DAS REGRAS PARA COMPETIÇÕES DE
PERFORMANCE
Incluir as seguintes definições:
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Entrando e Saindo Uma prancha velejando na mesma direção da
arrebentação que chega à praia está entrando. A prancha que veleja
na direção oposta à arrebentação está saindo;
Saltando Uma prancha está saltando quando está saindo e decola
no topo de uma onda;
Ultrapassando
Uma prancha está ultrapassando a partir do
momento em que estabelece compromisso vindo de safa da popa e
até que esteja safa da proa da prancha ultrapassada;
Posse
A primeira prancha que veleja na direção da praia
imediatamente à frente de uma onda tem a posse daquela onda.
Entretanto, quando é impossível determinar qual das pranchas vai à
frente, a prancha de barlavento detém a posse da onda;
Desemborcando
Uma prancha está desemborcando a partir do
momento em que sua vela ou, se dá partida da água (water-start), seu
competidor está fora da água até o momento em que tenha governo;
Surfando
Uma prancha está surfando quando está sobre ou
imediatamente à frente de uma onda, quando está entrando;
Transição – Uma prancha está em transição quando está mudando
de amuras ou indo para a praia enquanto está entrando, ou quando
não está surfando, saltando, emborcada ou desemborcando.
B11.PARTE 2 – QUANDO PRANCHAS SE ENCONTRAM
As regras da Parte 2 são eliminadas e substituídas por:
(a)

ENTRANDO E SAINDO
Uma prancha entrando manter-se-á afastada de uma
prancha saindo quando duas pranchas estão saindo ou
entrando na mesma onda, ou quando nenhuma delas
está saindo ou entrando, a prancha com amuras a
bombordo manter-se-á afastada da prancha que está
com amuras a boreste.

(b)

PRANCHAS NA MESMA ONDA, ENTRANDO

Quando duas ou mais pranchas estão entrando numa
onda aquela que não tem posse manter-se-á afastada.
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(c)

SAFA DE POPA, SAFA DE PROA E ULTRAPASSANDO

Uma prancha safa da popa que não está numa onda se
manterá afastada de uma prancha safa de proa. Uma
prancha que está ultrapassando e que não está numa
onda se manterá afastada.
(d)

EM TRANSIÇÃO

Uma prancha em transição se manterá afastada de uma
que não está. Quando, ao mesmo tempo, duas pranchas
estão em transição aquela que está no lado de
bombordo da outra, ou aquela que está pela popa da
outra se manterá afastada
(e)

SALTANDO.

Uma prancha que está saltando se manterá afastada da
prancha que não está saltando.
B11.26 COMEÇANDO E TERMINANDO BATERIAS
A regra 26 é alterada para:
As baterias terão seu início e término usando-se os seguintes
sinais.
(a)
INÍCIO DE UMA BATERIA
Cada bandeira deve ser removida quando a próxima
bandeira é exposta.
Minutos
antes do
sinal de
partida
Início do
Período
de
Transição
1
0

Sinal
visual
Nº da
Bateria e
Bandeira
Vermelha
Bandeira
Amarela
Bandeira
Verde

Sinal
sonoro

Significado

Um

Atenção

Um

Preparação

Um

Sinal de
Partida
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(b)

TÉRMINO DA BATERIA

Minutos
antes
do sinal
de
término
1
0

Sinal
Visual

Bandeira
Verde
removida
Bandeira
Vermelha

Sinal
sonoro

Significado

Um

Fim da
Atenção

Um

Sinal de
Término

B11.38 REGISTRO; ÁREA DO PERCURSO; DURAÇÃO DA
BATERIA; COMPETIDORES CLASSIFICADOS E
SEM PAR
Acrescentada nova regra B11.38:
(a) As pranchas devem registrar junto à comissão de regata, as
cores e outros detalhes de sua vela, ou sua identificação de
acordo com algum método especificado nas instruções de
regata, antes do sinal de partida da segunda bateria que
antecede a sua.
(b) A área de regata deve ser definida nas instruções de regata e
afixada no Quadro Oficial de Avisos com pelo menos 10
minutos de antecedência do sinal de partida da primeira
bateria. Uma prancha deve receber pontuação apenas
quando estiver velejando na área de competição.
(c) Qualquer alteração na duração de uma bateria deve ser
anunciada pela comissão de regata com pelo menos 15
minutos de antecedência do sinal de partida da primeira
bateria da próxima rodada.
(d) A regra B10.37.4 se aplica.
B11.41 AJUDA EXTERNA
Regra 41 renumerada para B11.41.1 e acrescentada nova regra
B11.41.2:
B11.41.2
Um assistente pode suprir equipamento de reposição
a uma prancha. O assistente não interferirá com outras pranchas
competidoras. Uma prancha cujo assistente interfere com uma
outra prancha pode ser punida a critério da comissão de protesto.
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APÊNDICE A – PONTUAÇÃO
São eliminadas as regras do Apêndice A, substituídas por:
B11.A1 PONTUAÇÃO
DE
COMPETIÇÃO
DE
PERFORMANCE
(a)
Competições de Performance devem ter pontuação
decidida por um painel de três juízes. Entretanto, o
painel pode ter um número ímpar maior de membros e
pode, então, haver dois painéis. Cada juiz deve conceder
pontos para cada manobra observada, baseado numa
escala determinada nas instruções de regata.
b)
O critério de pontuação deve ser decidido pela comissão
de regata e anunciado no quadro oficial de avisos, o
mais tardar 30 minutos antes do sinal de partida para a
primeira bateria.
(c)
A pontuação de uma prancha numa bateria deve ser
determinada pela soma dos pontos concedidos por cada
juiz. A prancha com maior pontuação vencerá e as
outras devem ser classificadas de acordo.
(d)
As duas baterias semifinais devem ter sido disputadas
para que uma série eliminatória seja válida.
(e)
Com exceção dos membros da comissão de regata,
responsáveis pela pontuação do evento, somente os
competidores daquela bateria terão permissão para ver
as folhas de resultados dos juízes para aquela bateria. As
folhas de resultados de cada juiz devem conter o nome
completo do juiz.
(f)
As decisões de pontuação dos juízes não serão motivos
para uma prancha pedir reparação.
B11.A2 EMPATES NA SÉRIE
(a)
Numa bateria, se houver empate no total de pontos
dados por um ou mais juízes, ele deve ser desfeito em
favor da prancha com o maior resultado individual na
categoria principal. Se as categorias têm peso igual, na
competição de performance nas ondas o empate deve
ser desfeito em favor da prancha com o melhor
resultado em aproveitamento de onda e em competição
de estilo livre em favor da prancha com o maior
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(b)

(c)

B12

resultado na impressão geral. Se o empate permanecer,
em competição de performance nas ondas deve ser
desfeito em favor da prancha com o melhor resultado
individual na categoria sem prioridade e em competição
de estilo livre, deve permanecer como resultado final;
Se ainda houver empate no resultado da série, deve ser
desfeito em favor da prancha que teve mais vezes
melhor resultado que as demais. Serão utilizadas todas
as pontuações, ainda que algumas delas sejam
pontuações descartadas;
Se o empate ainda permanecer a bateria deve ser
novamente disputada. Se isso não for possível, então o
empate permanecerá como resultado final.

ALTERAÇÕES DAS REGRAS PARA COMPETIÇÃO DE
VELOCIDADE.
São eliminadas as regras da Parte 2 e substituídas por:
B12.PARTE 2 – REGRAS GERAIS
(a)

(b)

(c)

PARTIDAS NA ÁGUA
Uma prancha não partirá na água, na área de regata ou na área
de partida, exceto para deixar livre a raia de competição do
percurso e evitar interferência com as pranchas que estão ou
prestes a fazer uma prova.
SAINDO DA ÁREA DE REGATA
Uma prancha deixando a raia de competição manter-se-á
afastada de pranchas fazendo uma prova.
CONTROLE DA RAIA DE COMPETIÇÃO

Quando a comissão de regata aponta uma bandeira de cor
laranja a uma prancha, ela é punida e sua prova não será
computada.
(d)

RETORNANDO À ÁREA DE PARTIDA

Uma prancha retornando à área de partida deve manter-se
afastada da raia do percurso.
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MAXIMO NÚMERO DE PROVAS PARA CADA PRANCHA

O número máximo de provas de cada prancha, por rodada, será
anunciado pela comissão de regata, o mais tardar, 15 minutos
antes do sinal de partida da primeira rodada.
(f)

DURAÇÃO DE UMA RODADA

A duração de uma rodada será anunciada pela comissão de
regata, o mais tardar 15 minutos antes do sinal de partida da
próxima rodada.
(g)

CONDIÇÕES PARA ESTABELECER NOVO RECORDE

A menor distância para um novo recorde mundial é de 500
metros. Outros recordes podem ser estabelecidos em distâncias
menores. A raia de competição deve ser delimitada por balizas
e pontos de referência em terra ou boias na superfície da água.
Os pontos de referência não devem ser convergentes.
(h)

REGRAS DE VERIFICAÇÃO

(1)

(2)

Um observador nomeado pelo Conselho Mundial de
Recorde de Velocidade a Vela (WSSRC) deve estar
presente e verificar os tempos decorridos e velocidades
nas tentativas de quebra de recordes mundiais. A
comissão de regata deve verificar os tempos decorridos e
velocidades em outras tentativas de recorde.
Um competidor não deve entrar na área de controle de
tempo ou discutir questões de tempo diretamente com a
organização de controle de tempos. Qualquer questão
deve ser encaminhada à comissão de regata.

B12.26 INÍCIO E TÉRMINO DE UMA RODADA
A regra 26 é alterada para:
As rodadas serão iniciadas e terminadas usando-se os seguintes
sinais. Cada bandeira será removida quando a bandeira
subsequente for exposta.

76

Apêndice B

REGRAS DE COMPETIÇÃO DE WINDSURF

(a) INÍCIO DE UMA RODADA
Sinal
Em espera

Bandeira
Bandeira RECON

Raia Fechada

Bandeira vermelha

Preparação

Bandeiras vermelha
e amarela
Bandeira Verde

Partida

Significado
Raia fechada. Provas
retardadas
Raia fechada; abrirá
brevemente
Raia será aberta em 5
minutos
Raia aberta

(b) TERMINO DA RODADA
Sinal
Atenção ao
término
Extensão

Bandeira
Bandeiras verde e
amarelo
Bandeira amarela

Rodada
terminada

Bandeira vermelha

Significado
Raia será fechada em 5
minutos
Rodada corrente
estendida por 15
minutos
Nova rodada será
iniciada brevemente

B12.64 DECISÕES
REGRA 64.1 eliminada e substituída por:
B12.64.1 Punições
(a) Se uma prancha comete uma falta no cumprimento de
uma regra, ela poderá ser advertida. Se uma prancha é
advertida uma segunda vez na mesma rodada ela será
excluída do restante daquela rodada pela comissão de
regata. Uma lista dos numerais de vela de pranchas que
receberam advertência ou que foram excluídas será
afixada no quadro de avisos próximo à linha de chegada.
(b) Uma prancha observada na área de competição depois de
ter sido excluída de uma rodada será excluída da
competição sem audiência, e nenhum dos seus tempos
anteriores ou resultados serão válidos.
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(c)

Qualquer infração das regras de verificação pode resultar
em exclusão de uma ou mais rodadas ou de toda a
competição.

APÊNDICE A – PONTUAÇÃO:
Deletadas as regras do Apêndice A e substituídas por:
B12.A1 PONTUAÇÃO
VELOCIDADE
(a)

(b)

(c)

EM

COMPETIÇÃO

DE

Em Provas de Velocidade no Mar, o resultado de uma
prancha numa rodada será calculada pela média das
velocidades das duas voltas mais rápidas da prancha
naquela rodada. A prancha com a velocidade mais alta
será vencedora e as demais serão classificadas de acordo.
Se houver empate entre pranchas, o empate será desfeito
em favor das pranchas que tiverem as mais altas
velocidades nas provas daquela rodada.
Em provas de Velocidade e nas Provas Alpha de
Velocidade, as pranchas serão classificadas com base na
tentativa mais veloz de cada prancha naquela rodada.
Se houver um empate entre duas ou mais pranchas na
pontuação de uma série, ele deve ser desfeito a favor das
pranchas com a tentativa mais veloz durante a
competição. Se o empate permanecer ele deve ser
desfeito aplicando-se as regras B8.A8.2 e B8.A8.3.
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PROCEDIMENTOS ESPECIAIS PARA A
REGRA 42
Este apêndice apenas se aplica, em seu todo ou em parte, quando as
instruções de regata assim determinem.
P1

OBSERVADORES E PROCEDIMENTOS

P1.1

A comissão de protesto pode indicar observadores, incluindo
membros da comissão de protesto, para agir de acordo com a regra
P1.2. Uma pessoa com um conflito de interesse significante não
deverá ser indicada como observador.

P1.2

Um observador indicado pela regra P1.1 que vê um barco infringindo
a regra 42 pode puni-lo fazendo, tão breve quanto possível, um sinal
sonoro, apontando uma bandeira amarela na sua direção e bradando
seu numeral, mesmo que ele não esteja mais em regata. Um barco
assim punido não estará sujeito a outra punição pela regra 42, pelo
mesmo incidente.

P2

PUNIÇÕES

P2.1

Primeira Punição
Quando um barco é punido pela primeira vez pela regra P1.2, sua
punição será uma Punição de Duas Voltas de acordo com a regra
44.2. Se não o fizer, será desclassificado sem audiência.

P2.2

Segunda Punição
Quando um barco é punido pela segunda vez no mesmo campeonato,
ele deverá imediatamente se retirar da regata. Se não o fizer, será
desclassificado sem audiência e sua pontuação não poderá ser
descartada.

P2.3

Terceira Punição e Subsequentes
Quando um barco é punido uma terceira vez ou mais vezes no
mesmo campeonato, ele deverá imediatamente se retirar da regata. Se
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o fizer, ele será desclassificado sem audiência e sua pontuação não
poderá ser descartada. Se não o fizer, será desclassificado sem
audiência de todas as regatas do campeonato, sem qualquer descarte
e a comissão de protesto deve considerar a abertura de audiência pela
regra 69.2.
P2.4

Penalidades perto da linha de chegada
Se um barco for penalizado pelas regras P2.2 ou P2.3 e não tiver sido
razoavelmente possível se retirar antes de chegar, ele deverá pontuar
como se tivesse se retirado imediatamente.

P3

RETARDAMENTO, CHAMADA GERAL OU ANULAÇÃO
Se um barco foi punido pela regra P1.2 e a comissão de regata
sinalizou retardamento, chamada geral ou anulação, a sua punição
será cancelada, mas será computada para se determinar o número de
vezes que o barco foi punido no decorrer do campeonato.

P4

LIMITAÇÕES À REPARAÇÃO
Não será concedida reparação a um barco por motivo de uma ação
por um membro da comissão de protesto ou observador por ela
designado atuando de acordo com a regra P1.2, a menos que a ação
tenha sido imprópria, devido a não considerar uma sinalização da
comissão de regata ou uma regra da classe.

P5

BANDEIRAS “O” e “R”

P5.1

Quando a regra P5 se aplica
A regra P5 se aplica se as regras da classe permitirem bombear,
balançar e dar trancos quando a velocidade do vento exceder um
limite especificado.

P5.2

Antes do sinal de Partida
(a)

A comissão de regata pode liberar bombear, balançar e dar
tranco, tal como especificado nas regras da classe, içando a
bandeira “O” antes ou com o sinal de atenção.

(b)

Se a velocidade do vento baixar do limite especificado após a
bandeira “O” ter sido exposta, a comissão de regata pode
retardar a regata. Antes ou em conjunto com o novo sinal de
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atenção, a CR deverá içar a bandeira “R”, para sinalizar que as
alterações na regra 42 pelas regras da classe estão valendo, ou a
bandeira “O”, conforme a regra P5.2(a)
(c)
P5.3

Se as bandeiras “O” ou “R” forem içadas antes ou com o sinal
de atenção, deverão ficar expostas até o sinal de partida.

Após o sinal de Partida
Após o sinal de partida,
(a)

Se a velocidade do vento exceder o limite especificado, a
comissão de regata pode expor a bandeira “O” com repetidos
sinais sonoros junto a uma marca, sinalizando que as ações
serão permitidas, conforme especificado nas regras de classe,
após o barco ter passado pela marca.

(b)

Se a bandeira “O” tiver sido içada e o vento baixar do limite
especificado, a CR poderá içar a bandeira “R” com repetidos
sinais sonoros junto a uma marca para sinalizar que as
alterações na regra 42 pelas regras da classe estão valendo após
passar
pela
marca.
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ARBITRAGEM
Este apêndice apenas se aplica, em seu todo ou em parte, quando as
instruções de regata assim determinem.
A Arbitragem acrescenta mais uma etapa ao processo de solução de
protestos mas pode eliminar a necessidade de algumas audiências,
acelerando assim o processo em eventos em que muitos protestos são
esperados. Esse sistema pode não ser apropriado para todos os
eventos uma vez que requer uma pessoa mais qualificada para agir
como arbitro. Mais orientações sobre Arbitragem podem ser
encontradas no manual de Jury Internacional, que pode ser baixado
no site da World Sailing.
T1

T2

PENALIDADES PÓS REGATA
(a)

Caso a regra 44.1(b) não se aplique, um barco que tenha
infringido uma ou mais regras da Parte 2 ou regra 31 poderá
optar por uma Penalidade Pós Regata a qualquer momento
entre o término da regata e o início da audiência envolvendo o
incidente.

(b)

A penalidade Pós Regata será uma pontuação de 30%
calculada conforme a regra 44.3(c). No entanto a regra 44.1(a)
se aplica.

(c)

Um barco aceita a Penalidade Pós Regata entregando uma
declaração por escrito a um membro da comissão de protesto
ou a um Arbitro, especificando que ele aceita a penalidade e
identificando o número da regata, o local e quando o incidente
aconteceu.

AUDIÊNCIA DE ARBITRAGEM
Uma audiência de arbitragem será feita antes da audiência de
protesto para cada incidente resultante de um protesto por um barco
envolvendo uma ou mais regras da Parte 2 ou regra 31, somente se
cada parte for representada por uma pessoa que tenha estado a bordo
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na hora do incidente. Não serão permitidas testemunhas. No
entanto, se o arbitro decidir que a regra 44.1(b) poderá ser aplicada,
ou se a arbitragem não for apropriada ao incidente, a audiência não
será feita ou se já tiver começado, será encerrada.
T3

OPINIÃO DO ARBITRO
Baseado nas evidências fornecidas pelos representantes, o Arbitro irá
fornecer sua opinião sobre como a comissão de protesto
provavelmente decidirá:

T4

(a)

O protesto é invalido,

(b)

Nenhum barco será penalizado por infringir uma regra, ou

(c)

Um ou mais barcos serão penalizados por infringir uma regra,
identificando os barcos e as penalidades.

RESULTADOS DA AUDIÊNCIA DE ARBITRAGEM
Depois do arbitro dar sua opinião,
(a)

O barco poderá aceitar a Penalidade Pós Regata, e

(b)

O barco poderá solicitar para retirar o protesto. O arbitro pode
então agir em nome da comissão de protesto de acordo com a
regra 63.1 para permitir a retirada.

A menos que todos os protestos envolvendo o incidente sejam
retirados, a audiência de protesto deverá acontecer.
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