CONSELHO de ARBITRAGEM

INFORMAÇÃO nº 35

INSTRUÇÔES de REGATA PADRÃO (4)
MELHORAMENTOS e ALTERAÇÕES
Após a realização de 25 Provas (das 45 programadas
para esta época) utilizando as Instruções de Regata
Padrão emitidas em 19 de janeiro passado, é tempo
de melhorarmos alguns dos seus aspetos com base
na experiência que a sua aplicação nos concedeu.
Estas Instruções de Regata Padrão não são um documento fechado e
procuramos constantemente verificar a eficácia da sua aplicação,
melhorando o que nos parece pertinente.
Neste sentido as Instruções de Regata Padrão foram melhoradas com
algumas alterações que passamos a descrever:

Alteração às Instruções de Regata (Instrução 3.2)
Retirada por motivo de já estar referida no Preâmbulo.

Sinais feitos em terra (Instrução 4.3)
Enquanto a bandeira D não for exposta, os concorrentes
terão obrigatoriamente de permanecer no local
designado no Suplemento.

Programa de Regatas (Instrução 5)
Na Instrução 5.1 foi melhorado o texto.
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Nova Instrução com o número 5.2: “Exceto em casos excecionais
autorizados previamente pelo Conselho de Arbitragem, não deverão
ser efetuadas mais do que 3 regatas por dia. Esta norma não se aplica
em regatas de barcos Radio-controlados e Windsurfing.”

Largada (Instrução 9.3)
Texto alterado com a definição de área de largada.

Tempo limite e Tempo Alvo (Instrução 12)
Alterado o texto e acrescentado o ponto 12.4: “No caso de
serem indicados Tempos Alvo estes são recomendações
para gestão de regatas destinadas somente à CR, não
sendo passiveis de Pedidos de Reparação”.
Os tempos alvo recomendados para todas as classes serão
divulgados pelo Conselho de Arbitragem.

Protestos e Pedidos de Reparação (Instrução 13)
Na Instrução 13.3 foi atualizado o texto.

Pontuação (Instrução 15)
O ponto 15.2 foi retirado e passou para o Anúncio de Regata.
O texto da Instrução 15.3, que passou a 15.2, foi completamente
refundido para melhor compreensão.

Barcos e Pessoas de Apoio às Equipas (Instrução 22)
Na Instrução 22.6 foi alterado o texto.

Declaração de Responsabilidade (Instrução 26)
Novo texto.

Seguros (Instrução 27)
Foi alterado o texto.
O Conselho de Arbitragem agradece aos Juízes e Oficiais de
Regata que colaboraram no aperfeiçoamento destas Instruções.
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