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CONSELHO de ARBITRAGEM 

 
 
INFORMAÇÃO Nº 64 
 
  

CURSO DE MEDIDORES ORC 
 
Será organizado um curso de Medidores ORC Grau 1 pelo que todos os 
interessados se devem dirigir ao Conselho de Arbitragem manifestando 
o seu interesse na sua frequència.  
 
Chama-se a atenção dos actuais Medidores, que a partir de 
Março do próximo ano e de acordo com o Regulamento de 
Arbitragem, as suas credenciais 
ficam inválidas, pelo que se 
pretenderem continuar como 
Medidores terão de frequentar 
este curso.  
 
PARTE TEÓRICA 

a) Formador: Rúben Luís; 
b) Curso em Plataforma online 

(Teams) com a duração de 2 
horas/dia  nos dias  27  e 29 
de Out.; 

c) Horário: Continente e Madeira das 21:30 às 23:30 e Açores das 
20:30 às 22:30; 

d) O Teste final será realizado no início das sessões da Parte 
Prática. 
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PARTE PRÁTICA 
a) Açores / Horta – 30 Out. – Formador: Rúben Luís; 
b) Madeira / Funchal – 07 Nov. – Formador: Lopo Pizarro; 
c) Norte / Leixões – 14 Nov. – Formador: Pedro Pires de Lima; 
d) Centro / Lisboa – 14 Nov. – Formador: Lopo Pizarro; 
e) As sessões práticas só 

se realizarão com o 
número mínimo de 5 
participantes. 

f) Inscrições enviadas para 
fpvela@fpvela.pt  até ao 
dia 26 Outubro às 
15:00. A taxa de 
participação é de 20 €. 

 
MEDIÇÃO DE SPORTBOATS 

Foi-nos slicitada a divulgação do seguinte texto: 
O novo Regulamento da Classe ORC em Portugal (em aprovação) 
contempla a criação de uma nova Divisão para os SportBoats. 
Os proprietários de Sportboats interessados em obter certificados ORC 
SportBoat para competir na próxima época, poderão ter os seus barcos 
medidos, até ao limite de 3 velas, gratuitamente (limitado ao numero 
de formandos) bastando-se para isso inscrever-se/contactar...* Esta 
oferta compreende a medição, não inclui a emissão do certificado.  
Os barcos deverão estar em seco ou em marina/doca próxima dos 
locais de formação - a indicar.  As velas deverão ser desmontadas e 
retiradas as réguas. São considerados SportBoats barcos cujo 
comprimento do casco varia entre 6 e 9,15m, com menos de 2000kg 
de deslocamento leve e cuja relação entre comprimento e o 
deslocamento leve seja inferior a 6.00. 
*a indicar qual a melhor forma - poderá ser usado o 
orcportugal@gmail.com para as inscrições. 
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