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CONSELHO de ARBITRAGEM 

 

 
 

INFORMAÇÃO nº 44 
 

 

 

REGRAS de REGATA à VELA 
 

Foi publicada em livro a tradução para português das Regras de 

Regata à Vela da World Sailing. 

Esta publicação já contém as alterações às Regras efectuadas 

pela World Sailing para vigorarem a partir de 2018. 

Tradução de Pedro 

Rodrigues (Director de 

Eventos da World Sailing) e 

revisão de Armando 

Goulartt. 

Aprovada pelo Conselho de 

Arbitragem da FPV e com 

capa de António Peters. 

Todos os Clubes e 

portadores de LD têm 

direito a um exemplar. 
 

O LIVRO 

Esta edição apresenta uma 

melhor e mais cuidada 

formatação dos textos e 

páginas, o que não sucedia 

com o anterior ficheiro em pdf 

publicado no Portal FPV e 

que era apenas uma solução provisória. 
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NOVA PRESCRIÇÃO 

As Prescrições da FPV às Regras de Regata mantêm-se as mesmas, 

com excepção da que foi criada para a nova Regra 63.4 (Conflito de 

Interesse). 

Esta Prescrição proíbe que em determinadas provas a Comissão de 

Protestos seja a própria a decidir se um dos seus membros tem ou 

não um Conflito de Interesse.  

Em Portugal muitas vezes só é nomeado o Presidente da Comissão 

de Protestos, completando-se esta Comissão com elementos 

nomeados pelo Clube (que segundo o Regulamento podem não ser 

Árbitros credenciados), pelo que não faz sentido que sejam os 

próprios a decidir se têm algum Conflito de Interesse. 

 

CONTRA CAPA  

Tal como na edição do último 

livro com a tradução das Regras 

de Regata à Vela, publicado 

pela FPV no final de 2008, esta 

edição apresenta na contra capa 

o Código Internacional de Sinais 

inclusão muito útil para quem 

navega à vela ou participa em 

regatas. 

 

LIVRO em PDF 

Quem desejar receber o livro em 

pdf a fim de o baixar no 

computador, tablete ou 

smartphone deve solicitar por 

email para 

fpv.arbitragem.cursos@gmail.com indicando no assunto “Livro RRV 

em pdf”. 

07.11.2018 

mailto:fpv.arbitragem.cursos@gmail.com

