DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES DE ARBITRAGEM e GERENCIAMENTO DE REGATA
PARA EVENTOS À VELA – ANO 2017
 OFICIAL PRINCIPAL DE REGATA:
- Responsável pelo Gerenciamento Técnico de um evento que tenha mais de uma raia.
- Faz reunião com os Gerentes de Regata diariamente durante o evento antes e depois
das regatas para passar informações de vento, discutir o plano do dia e fazer uma análise
após as regatas e planejar para o próximo dia de regata.
- Toma decisões sobre a realização de regatas, sobre o retardamento e cancelamento de
regatas dentro d’água junto o Gerente de regata de cada área de regata.
- Auxilia o Gerente de Regata na tomada de decisões quanto à condução de uma regata,
como por exemplo tamanho e tipo do percurso, horário de largada, alteração de
percurso, retardamento entre regatas e envio dos velejadores para terra.
- Analisa o andamento das regatas programadas levando em consideração fatores
climáticos, número de regatas realizadas por classe, justiça da competição e toma as
decisões para que todas as regatas programadas possam ser realizadas.

 GERENTE DE REGATA (Internacional e Nacional):
- O Gerente de Regata é o gerenciador na água encarregado de executar as regatas de
vela. O Gerente de Regata terá uma visão geral do que está acontecendo em torno de
toda a área de regata e deve tomar decisões como por exemplo montar o percurso, fazer
as mudanças de percurso, fazer largadas e chegadas, retardamento e adiamentos, entre
outros.
- Auxiliar na confecção dos documentos oficiais de um evento como o Aviso de Regata,
as Instruções de Regata, Regulamento dos barcos de apoio, Guia de Mídia dos Atletas,
entre outros.
- Colocar as boias nos locais definidos conforme percurso escolhido e fazer as alterações
necessárias quando for solicitado.
- Fazer sinalizações com bandeiras e placas quando solicitado e segundo as Regras de
Regata à Vela.
- O Gerente de Regata Internacional é chamado assim uma vez que ele é reconhecido
pela World Sailing (Federação Internacional de Vela), tendo passado por todo o processo
de aprovação para homologação pela World Sailing e pode ser encontrado na página
eletrônica da World Sailing: http://www.sailing.org/raceofficials/rosearch/index.php
- O Gerente de Regata Nacional é chamado assim uma vez que ele é reconhecido e
homologado pela CBVELA.

 AUXILIAR DO GERENTE DE REGATA (Regional e Local):
- Auxiliar o Gerente de Regata na contagem do tempo e cronometragem na largada
- Auxiliar o Gerente de Regata no hasteamento e arreamento das bandeiras conforme as
Regras de Regata à Vela
- Fazer anotações solicitadas pelo Gerente de Regata relativas aos barcos escapados,
tempo de regata, velocidade e direção do vento, chegada, velocidade e direção das
correntes.

 JUÍZ DE REGATA (Internacional e Nacional):
- Fiscalizar a aplicação da Regra 42 (regra da propulsão) dentro d’água.
- Julgar protestos feitos pelos pelos velejadores, Comissão de Regata, Comissão Técnica
e Comissão de Protesto.
- Auxiliar na confecção dos documentos oficiais de um evento como o Aviso de Regata,
as Instruções de Regata, Regulamento dos barcos de apoio, Guia de Mídia dos Atletas,
entre outros.
- Ajudar a Comissão de Regata e a Comissão Técnica em caso de consultas das mesmas
com relação às Regras de Regata à Vela e interpretações das mesmas.
- Dirimir quaisquer dúvidas relacionadas às Regras de Regata e suas interpretações em
um evento por parte dos velejadores por escrito ou verbais.
- O Juiz de Regata Internacional é chamado assim uma vez que ele é reconhecido pela
World Sailing (Federação Internacional de Vela), tendo passado por todo o processo de
aprovação para homologação pela World Sailing e pode ser encontrado na página
eletrônica da World Sailing: http://www.sailing.org/raceofficials/rosearch/index.php
- O Juiz de Regata Nacional é chamado assim uma vez que ele é reconhecido e
homologado pela CBVELA.

 ÁRBITRO DE REGATA (Internacional e Nacional):
- Julgar protestos de barcos dentro d’água imediatamente nas regatas de Match Race,
Regata de Equipe e Regatas com aplicação do Adendo Q da World Sailing (Federação
Internacional de Vela).
- Auxiliar na confecção dos documentos oficiais de um evento como o Aviso de Regata,
as Instruções de Regata, Regulamento dos barcos de apoio, Guia de Mídia dos Atletas,
entre outros.

- Ajudar a Comissão de Regata e a Comissão Técnica em caso de consultas das mesmas
com relação às Regras de Regata à Vela e interpretações das mesmas em eventos de
Match Race, Regata de Equipe e Regatas com aplicação do Adendo Q da World Sailing.
- Dirimir quaisquer dúvidas relacionadas às Regras de Regata e suas interpretações em
um evento de Match Race, Regata de Equipe e Regatas com aplicação do Adendo Q da
World Sailing por parte dos velejadores por escrito ou verbais.
- O Árbitro de Regata Internacional é chamado assim uma vez que ele é reconhecido pela
World Sailing (Federação Internacional de Vela), tendo passado por todo o processo de
aprovação para homologação pela World Sailing e pode ser encontrado na página
eletrônica da World Sailing: http://www.sailing.org/raceofficials/rosearch/index.php
- O Árbitro de Regata Nacional é chamado assim uma vez que ele é reconhecido e
homologado pela CBVELA.
 MEDIDOR DE REGATA (Internacional e Nacional):
- Executar a medição e inspeção dos equipamentos que serão usados pelos velejadores
na competição antes do início do evento, como por exemplo o casco, as velas,
mastreação, leme, bolina ou qualquer outro equipamento que uma regra de classe exija
que seja inspecionado antes de um evento.
- Protestar um velejador quando houver infração às Regras de Classe.
- Resolver questões relativas à interpretação da Regra de uma Classe durante um evento
no caso de um protesto ou quando a Comissão de Protesto solicitar.
- Realizar fiscalização quanto ao cumprimento das Regras das Classes na água após as
regatas.
- O Medidor de Regata Internacional é chamado assim uma vez que ele é reconhecido
pela World Sailing (Federação Internacional de Vela), tendo passado por todo o processo
de aprovação para homologação pela World Sailing e pode ser encontrado na página
eletrônica da World Sailing: http://www.sailing.org/raceofficials/rosearch/index.php
- O Medidor de Regata Nacional é chamado assim uma vez que ele é reconhecido e
homologado pela CBVELA.

 SECRETARIA (Nacional e Regional):
- Responsável por toda a condução do Evento em termos administrativos e esportivos
- Junto ao Clube deliberar decisões quanto à parte organizacional do evento.
- Receber e cadastrar as inscrições dos velejadores e técnicos em um evento.

- Receber os protestos entregues pelos velejadores, pela Comissão de Regata, Comissão
de Protesto e Comissão Técnica.
- Organizar todos os documentos relativos ao evento, faz a parte administrativa do
evento.
- Organizar o quadro de avisos oficial do evento, atualizando as informações diariamente
sempre que necessário conforme as Regras de Regata à Vela.
- Receber todos os pedidos dos velejadores e pessoal de apoio e encaminhar para a área
competente.
- Resolver questões sobre necessidades dos velejadores e pessoal de apoio que estejam
sob sua responsabilidade.
- Secretaria
 RESULTADO:
- Preparar a súmula antes do início do evento com os dados dos velejadores, dividindo
por classe e por categoria quando necessário.
- Fazer todas as súmulas quando receber os resultados oficiais de cada Gerente de Regata
- Atualizar os resultados após as decisões da Comissão de Protesto e revisão de súmula
da Comissão de Regata.
- Revisar as súmulas sempre que solicitado pela Comissão de Regata.
- Imprimir cópias quando solicitado pela Secretaria, Comissão de Regata, Comissão de
Protesto e Comissão Técnica.
- Enviar as súmulas por e-mail para uma lista de e-mails informada pela Secretaria.

Rio de Janeiro, 18 de maio de 2017.

