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CONSELHO de ARBITRAGEM 
 

SECÇÃO A 

INFORMAÇÕES PARA CONCORRENTES 
 

1. Protestos da Comissão de Protestos por Incidentes na Água 
 

1.1   A Comissão de Protestos (CP) normalmente não protestará por 

uma infração a uma regra da Parte 2, a não ser que observe que 

existiu uma aparente infração às regras do desportivismo (RRV 

2). Exemplos de infrações nas quais a CP poderá considerar 

protestar: 

(a) Infração a uma regra de forma deliberada e com 

conhecimento, sem justificação para exoneração e sem 

despenalização de forma adequada; 

(b) Intimidação a outros barcos, evidenciada geralmente por 

gritos desnecessários ou linguagem imprópria; 

(c) Tática de equipa – navegando de forma a beneficiar outro 

barco em detrimento da sua própria posição; 

(d) Navegação imprudente que resulta, ou poderá resultar, em 

danos ou lesões. 
 

2.  Auxílio Exterior 
 

2.1 A RRV 41 aplica-se desde o sinal de preparação desse barco (ver 

RRV 41 e a definição de “em regata”). Um barco que receba instruções 

ou troque equipamento com um treinador ou barco de apoio após o 

sinal de preparação infringe a RRV 41. 

2.2 Quando um treinador ou outros barcos de apoio estão proibidos de 

entrar no campo de regatas, um barco que não esteja em regata e que 

necessite de receber ajuda, deve navegar até ao treinador ou barco de 

apoio fora do campo de regata. 

 

3. Propulsão 
 

3.1  As interpretações da World Sailing para a RRV 42 2013-2016 estão 

publicadas em: 

http://www.sailing.org/raceofficials/rule42/index.php 
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3.2  Em complemento às interpretações da World Sailing para a RRV 42, 

os seguintes pontos podem ajudar a compreender a aplicação desta 

regra: 

(a) Embora normalmente estejam dois juízes em cada barco 

da CP, um único juiz pode assinalar uma penalização com a 

bandeira amarela se estiver convicto que um barco 

infringiu a RRV 42. 

(b) Quando um barco é penalizado por infração à RRV 42 

numa regata que é posteriormente diferida, repetida 

(chamada geral) ou anulada, o barco pode competir na 

regata reiniciada. No entanto, essas penalizações contam 

para o número total de infrações de um barco. 

(c) Ainda que os juízes assinalem uma infração à RRV 42 o 

mais rápido possível, o mesmo poderá ser feito depois do 

barco cruzar a linha de chegada. No caso de se tratar da 

primeira penalização do barco, ele deverá completar a 

penalização, voltar para o lado do percurso da linha de 

chegada e, depois chegar. 

(d) Um barco só poderá ter direito a reparação quando uma 

ação de um juiz não considerou um sinal da Comissão de 

Regatas ou uma Regra da Classe (ver RRV P4). 
 

3.3  Um concorrente, após a regata estar terminada, pode solicitar aos 

juízes uma explicação para uma penalização assinalada, que poderá 

realizar-se tanto dentro como fora de água. Poderá solicitar através do 

Secretariado da CP em terra o agendamento de um encontro com os 

juízes. 

 

 

4. Pedidos de Reparação alegando erros da Comissão de 

Regatas em classificar um barco OCS, UFD ou BFD 

 
4.1 Os barcos por vezes têm a intenção de desafiar as decisões da 

Comissão de Regatas (CR) quando os classificam com OCS, UFD ou BFD, 

efetuando um pedido de reparação ao abrigo da RRV 62.1 (a). 
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4.2 Os concorrentes são aconselhados a consultar o oficial de regatas 

antes da audiência para tomar conhecimento da prova da Comissão de 

Regatas que o barco estava OCS, UFD ou BFD. Para que uma reparação 

seja concedida, um concorrente deve providenciar provas conclusivas 

que a Comissão de Regatas cometeu um erro ao identificar o barco. 

Mesmo as provas de vídeo são raramente conclusivas. Na ausência de 

provas conclusivas em contrário, a Comissão de Protestos sustentará a 

decisão da Comissão de Regatas. 

4.3 Provas que demonstrem posições relativas entre dois barcos com 

classificação diferente não são provas conclusivas que qualquer um dos 

barcos tenha largado corretamente. 

 

5. Pedidos de Reparação – Windsurfing,  RRV B5.62.1(e) 
 

5.1  Uma prancha que requeira reparação ao abrigo da RRV B5.62.1(e) 

tem de demonstrar que se virou por causa da ação de uma prancha 

que infringiu uma regra da Parte 2. Cabe à prancha requerente provar 

esta causalidade à Comissão de Protestos e os concorrentes devem 

considerar chamar uma testemunha independente para na audiência 

dar suporte ao seu caso. Se a Comissão de Protestos não estiver 

convicta de que ocorreu uma infração à Parte 2, o pedido de reparação 

será negado. 

 

6. Prova de Vídeo ou Rastreamento 

6.1  Uma parte que queira trazer uma prova de vídeo ou rastreamento 

para uma audiência é responsável por providenciar o equipamento 

necessário para a sua visualização. Uma conexão de internet nem 

sempre poderá estar disponível durante uma audiência. Deverá ser 

possível a todas as partes e ao painel de juízes verem a prova ao 

mesmo tempo. 

6.2 As informações do sistema de rastreamento, se disponíveis, 

podem ser apresentadas, mas a sua precisão é limitada. As imagens 

produzidas são uma ajuda à visualização dos dados apresentados. O 

sistema pode ser utilizado para transmitir uma posição indicativa dos 

barcos, mas não é suficientemente preciso para ser utilizado para 
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efeitos de gestão da regata ou decisões da Comissão de Protestos que 

exijam uma informação de posição exata. 

 

7. Observadores nas Audiências 

 
7.1 Cada parte pode trazer uma pessoa como observadora para a 

audiência, exceto se o painel de juízes decidir que num caso particular 

é inapropriado. Os observadores devem assinar e obedecer aos 

requisitos estabelecidos no documento intitulado “Informação para os 

Observadores”. 

 

8. RRV 69 
 

8.1 Qualquer forma de batota, incluindo não dizer a verdade numa 

audiência é considerado uma infração ao desportivismo e pode 

originar numa audiência ao abrigo da RRV 69 e resultar numa 

penalização muito severa. 

 

9. Questões de Procedimentos e Orientações da CP 
 

9.1 Concorrentes, responsáveis de equipa e treinadores são bem-

vindos para discutir o procedimento e orientações com o Presidente 

da Comissão de Protestos. O Presidente da CP estará geralmente nas 

salas da Comissão de Protesto durante o tempo para protestar ou 

poderá ser contactado através do Secretariado da CP. 

  


