
 

 

LISTA DE PENALIDADES PADRÃO – IODA 
CAMPEONATO BRASILEIRO 2023 

 
Este documento é representado em porcentagem mas é convertido para pontos em cada evento dependendo do 

número de competidores arredondado conforme a RRV 44.3.(c). 
 
A. REGATAS INDIVIDUAIS 
Penalidades técnicas menores 
Penalidade aproximadamente igual a 5% da flotilha = 4 pontos  
- Falhar em cumprir com o requerimento de reportar penalidade efetuada ou retirar-se da regata (IR 14.2) 
- Não estar com a fita de flotilha na ponta da espicha (IR 6.1) 
- Infração ao item Segurança que não esteja definido como SP (IR 18) 
- Infração ao item Local de Permanência das (IR 24.1) 
 
Penalidades menores às regras de classe 
Penalidade aproximadamente igual a 10% da flotilha = 8 pontos  
- Baldes/Remo/Bolina não amarrados corretamente ao casco (RC 4.3) 
- Cabo de reboque não amarrado ao pé do mastro (RC 4.3.b) 
- Flutuador murcho e/ou mal fixado (RC 3.2.7.1 e RC 3.2.7.3) 
- Apito não amarrado ao dispositivo de flutuação pessoal/Salva Vidas (RC 4.2.a) 
- Distância em um olhal de 15 mm ou mais entre a borda da vela e mastro e/ou retranca (RC 6.6.3.3 e/ou 6.6.3.4) 
- Distância em dois olhais de 13 mm ou mais entre a borda da vela e mastro e/ou retranca (RC 6.6.3.3 e/ou 6.6.3.4) 
- Perda acidental de um cabinho de vela (RC 6.6.3.3 e/ou 6.6.3.4) 
- Interferir com outra regata em andamento antes de partir ou depois de chegar (IR 11.2) 
- Estar fora da área de espera quando outra regata em andamento (IR 13.2) 
- Infrações ao item embarcações de apoio (IR 22) 
- Folga entre a argola superior da escota e a retranca entre 101mm e 120mm (RC 3.5.3.8) 
- Argola deslizando pela retranca (RC 3.5.3.8) 
 
Penalidades intermediárias às regras de classe 
Penalidade aproximadamente igual a 30% da flotilha = 23 pontos 
- Sem balde, remo ou cabo de reboque a bordo (RC 4.3) 
- Sem apito (RC 4.2.a) 
- Mastro não preso corretamente ao casco (RC 3.5.2.11) 
- Vela fora dos limites de banda (RC 3.5.2.7)  
- Distância em dois olhais de 15 mm ou mais entre a borda da vela e mastro e/ou retranca (RC 6.6.3.3 e/ou 6.6.3.4) 
- Distância em três olhais de 13 mm ou mais entre a borda da vela e mastro e/ou retranca (RC 6.6.3.3 e/ou 6.6.3.4) 
- Folga entre a argola superior da escota e a retranca maior que 120 mm (RC 3.5.3.8) 
- Distância de 13 mm ou mais entre a borda da vela dos punhos de extremidade e mastro e/ou retranca (RC 6.6.3.3 
e/ou 6.6.3.4) 
- Repetição de uma infração de penalidade menor 
 
Penalidades maiores às regras de classe 
Penalidade é desclassificação – DSQ 
- Todas as RRV exceto quando modificadas 
- Todos os itens da IR exceto quando modificados 
- Uso de equipamento não inspecionado 
- Uso de acessórios não aprovados 
- Repetição de uma infração de penalidade intermediária 
- Não cumprir com o previsto na IR 19.1 – vistoria de equipamento, logo após chegar. 
 
B. REGATA POR EQUIPES 
Regatas por Equipes 
- Penalidade técnica menor – 0 pontos 
- Penalidade menor às regras de classe – 1 ponto 
- Penalidade intermediária às regras de classe – 3 pontos 
- Penalidade maior às regras de classe – 6 pontos 


