
Recebido no secretariado: Data e hora ……….…Assinatura …………………….Número…… 

Tempo Limite para Protestar ……………………………. 

BOLETIM DE PROTESTO – igualmente para pedido de reparação e de reabertura 

Preencher e assinalar em conformidade 

1. PROVA .............................Autoridade Organizadora ............  Data .........  Regata nº ..... 

2. TIPO DE AUDIÊNCIA 

Protesto barco contra barco  Pedido de reparação de barco, CT ou CR  
Protesto CR contra barco  Consideração de reparação pela CP  
Protesto CP contra barco  Pedido de barco, CT ou CR de reabertura  
Protesto CT contra barco  Consideração de reabertura da CP  

3. BARCO QUE PROTESTA, PEDE REPARAÇÃO OU REABERTURA 

Classe ........................ Frota ..........Vela nº ....................... Nome do barco ........................... 

Representado por .............................................. Tel.:…………., e-mail ................................. 

4. BARCO(S) PROTESTADO(S) OU CONSIDERADO(S) PARA REPARAÇÃO 

Classe ........................ Frota .............. Vela nº ..................... Nome do barco ........................ 

5. INCIDENTE 

Onde e quando o incidente ocorreu………………………………………………………………. 

Regras alegadamente infringidas……..….Testemunha(s)…………………...………………… 

6. INFORMAÇÃO AO PROTESTADO Como informou o protestado da sua intenção de 
protestar? 

Com grito                             Quando…………..… Palavra(s) usada(s)………….…… 
Expondo bandeira vermelha  Quando……   ………………………………………………... 
Informado de outro modo       Dar pormenores……………………………….…………….. 

7. DESCRIÇÃO DO INCIDENTE (se necessário, utilizar outra folha) 

Diagrama: um quadrado = um comprimento; mostrar a posição dos barcos, direção do 
vento e da corrente e balizas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 



PARA USO DA COMISSÃO DE PROTESTOS Nº…………… 

Preencher e assinalar em conformidade  Ouvido juntamente com os nº…… 

Pedido para retirar   Assinatura……………………….………………….Autorizado a retirar  

Classe …………………………Frota ………………… Regata……………... 

Protesto, pedido reparação, reabertura, dentro do tempo limite  Tempo limite prorrogado  

Protestante, parte pedindo reparação ou reabertura, representada por ................................... 
Outra parte, ou barco considerado para reparação, representada por ..................................... 
Nome das testemunhas ............................................................................................................ 
Interpretes ............................................................................................. 

Observações 
Conflito de interesse declarado  Objeção Sim   Não   ……….……… 
O protesto ou pedido identifica o incidente                                                             ………….…… 
Gritado ‘Protesto’ na primeira oportunidade razoável                                             ………….…… 
Grito desnecessário, protestado informado na primeira oportunidade razoável   ………….…… 
Bandeira vermelha mostrada na primeira oportunidade razoável                          ………….…… 

Protesto ou pedido válido; audiência continua   Protesto ou pedido invalido; audiência encerrada  

FACTOS PROVADOS: ............................................................................................................. 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

Diagrama do barco ..........confirmado pela comissão    Diagrama da comissão em anexo  

CONCLUSÕES E REGRAS APLICÁVEIS ............................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

DECISÃO 

Protesto: improcedente   Barco(s)………….é (são) desclassificado(s) da(s) regata(s)….. 

penalizados como segue ;…………………………………. 

Reparação: negada   atribuída como segue  :………………………………………………… 

Pedido de reabertura: negado    aceite  

Presidente da comissão de protestos e restantes membros:…………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….. 

Assinatura do Presidente .................................................... Data e hora ……………………. 


