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SEMINÁRIOS INTERNACIONAIS WORLD SAILING 
Para além do SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE MEDIDORES que 
o Conselho de Arbitragem realizou em 2018, também apresentou no 
ano de 2019 junto da World Sailing, uma candidatura para a 
organização em Portugal de um SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE 
RACE MANAGEMENT, que foi então aprovado, tendo na altura sido 
designados dois instrutores. O Seminário teve de ser adiado por 
motivo da pandemia e aguardamos que a situação regresse à 
normalidade para reagendar esta iniciativa.  
O Conselho de Arbitragem já tem um projecto para realizar em 2022 
um SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE JUÍZES da World Sailing, 
uma vez que existem alguns Juízes portugueses que estão em vias 
de reunir as condições para se habilitarem à categoria de Juiz 
Internacional. 
 
PARA CANDIDATOS E PROMOÇÃO A GRAU 1  
Estes cursos para candidatos e promoção a Grau 1 passaram a partir 
de 2019, a incorporar uma parte prática para todos os formandos que 
tenham obtido aproveitamento na parte teórica. 
A parte prática é constituída pela participação no mínimo em 3 dias 
de regatas, numa prova nacional ou internacional, devidamente  
acompanhado por um Tutor pertencente à Bolsa de Formadores em 
Arbitragem. 
No passado mês de Dezembro foram também desenvolvidos, pela 
primeira vez, cursos online para Medidores, Juízes e Oficiais. 
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CURSO DE MEDIDORES ORC CLUB 
Estes cursos tiveram a participação de 26 formandos, dos quais 22 
já efetuaram a respetiva Parte Prática na Horta, Funchal, Leixões e 
Lisboa.  
Formadores: Rúben Luís, Pedro Pires de Lima e Lopo Pizarro. 
 
 

CURSO DE JUÍZES 
Realizou-se um Curso de Juízes com a participação de 60 
formandos, dos quais 29 para promoção e 31 para reciclagem.  
Formador: Pedro Rodrigues. 
 

CURSO DE OFICIAIS DE REGATA  
O Curso de Oficiais de Regata teve a participação de 55 formandos, 
25 para promoção e 30 para reciclagem.  
Formador: Miguel Amaral. 
 

PARTES PRÁTICAS DOS CURSOS 
Para os Juízes e Oficiais de Regata serão realizadas várias sessões 
práticas ao longo deste ano, estando já agendadas as primeiras 
formações para as provas nacionais que se vão  realizar em Cascais, 
Viana do Castelo, Leixões, Vilamoura, Figueira da Foz, Tavira e 
Portimão. 
Também haverá um curso prático de medição para certificados ORC 
INTERNACIONAl em Lisboa que será ministrado por Pedro Pires de 
Lima, em data a anunciar. 
 

RECICLAGEM NOVAS REGRAS DE REGATA 
Está a decorrer um Seminário, com 40 inscritos, que terminará no 
dia 10 de Maio, onde estão a ser apesentadas as novas Regras de 
Regata que vigorarão de 2021 até 2024. 
Formador: Pedro Rodrigues.  
 
 

 


