
 

O conhecimento das Regras de Regata à Vela é indispensável para todas as pessoas envolvidas 
na prática da vela, especialmente em competição. 

Por esse motivo, a FPV resolveu publicar este pequeno livro que ilustra, com desenhos e em 
diferentes contextos, as obrigações e direitos de cada um quando dois barcos se encontram, 
em conformidade com as Regras de Regata à Vela 2021-2024 da World Sailing. 

 

INICIAÇÃO ÀS
REGRAS DE REGATA À VELA

Parte 2 – QUANDO OS BARCOS SE ENCONTRAM

Ilustrações baseados na publicação internacional da World Sailing
Regras de Regata à Vela 2021-2024

Federação Portuguesa de Vela
António Matta e António Carvalho Fernandes

Princípios fundamentais

• Na vela, ao contrário de outros desportos, 
quem desempenha a principal tarefa na 
justiça da competição é o velejador.

• Quando um velejador considera que infringiu 
uma regra, deve  penalizar-se logo que 
possível.

• Quando um barco infringe uma regra numa 
regata de vela, não há árbitros que 
assinalam a falta imediatamente, tal como 
na maioria dos desportos.

• Quando um velejador observa que outro 
barco infringe uma regra, deve protestar.

Quando um barco bate numa baliza deve 
efetuar, logo que possível, uma penalização 
de uma volta compreendendo uma viragem 
por davante e uma em roda.

Quando um barco infringe uma regra com outro 
barco, deve efetuar, logo que possível, uma 
penalização de duas voltas compreendendo 
duas viragens por davante e duas em roda.

Se como resultado da infração um barco ganha vantagem 
significativa ou resultam danos graves ou lesões do 
incidente, então a penalização é o barco infrator retirar-se.

6 -7 nós de vento

Corrente forte
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Está organizado pela sequência das regras de regata, da regra 10 à regra 20, incluindo também 
os Princípios e as Definições dos conceitos mais importantes. Tem ainda os Procedimentos de 
Largada e algumas regras de condução da regata. 

 

Trata-se de uma excelente ferramenta para o ensino organizado da prática da vela, 
nomeadamente o das escolas dos clubes de vela. 

Preço de venda (IVA já incluído) 

• Venda direta ao público em papel – 10€  
• Venda direta a desportistas federados em papel - 7€     
• Incorporação da edição em papel no custo de cursos de formação da FPV – 6€ 
• Venda aos Clubes de Vela em papel – 6€ 

Até à posição 2, os barcos estão à bolina para ganhar 
barlavento com amuras opostas e só se aplica a regra 
das amuras opostas.

Na posição 3, vermelho completou 
a viragem por davante e verde foi 
obrigado a velejar acima do rumo 
de bolina cerrada, para evitar 
contacto com o vermelho.
Vermelho não pode obrigar verde 
a velejar acima do rumo de bolina 
cerrada para evitar o contacto.

Até à posição 2, os barcos 
estão à bolina para ganhar 
barlavento com amuras 
opostas e só se aplica a 
regra das amuras opostas.

Na posição 3, azul 
completou a viragem por 
davante e estabeleceu um 
sobreladeamento interior 
por sotavento do amarelo.

Azul não pode obrigar 
amarelo a velejar acima do 
rumo de bolina cerrada 
para evitar o contacto. 

Amarelo, fora da 
zona, passa a proa ao 
vento e amura a 
estibordo.

Amarelo tem direito a espaço para 
passar entre a baliza e o azul.

Até à posição 2, só se aplica a 
regra das amuras opostas.

Na posição 3, vermelho 
completou a viragem por davante 
e é um barco exterior de 
barlavento,

Verde  tem direito a espaço para 
passar entre a baliza e o vermelho,

Secção C – Nas Balizas e Obstáculos 
Dando Espaço na Baliza – Regra 18

Vento

Se amarelo não precisar de velejar acima de bolina cerrada, azul 
tem direito a espaço para passar entre a baliza e o amarelo.
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Secção C – Nas Balizas e Obstáculos – Regra 19
Dar espaço num obstáculo

Vento
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Os barcos azul e amarelo velejam em direção a 
um obstáculo. Amarelo, barco com direito a rumo 
pode escolher o lado por onde passar o obstáculo.

Quando amarelo opta passar por sotavento do obstáculo, 
tem de dar espaço ao azul para passar entre ele e o 
obstáculo.

Quando amarelo opta passar por barlavento do 
obstáculo, azul tem de se manter afastado e dar 
espaço ao amarelo para passar entre ele e o obstáculo.

Verde é um obstáculo para vermelho e azul.
Vermelho, barco com direito a rumo sobre o azul, 
se opta virar em roda a BV do verde, tem de dar 
espaço ao azul, para passar entre ele e o verde.


