CONSELHO de ARBITRAGEM

INFORMAÇÃO nº 42

FORMAÇÃO de BALIZADORES 2018
A ESPECIALIDADE DE BALIZADOR
Dento da categoria de Oficiais de Regata foi criada uma especialidade
de Balizador. Isto não significa que o Balizador seja uma graduação
em linha com os Estagiários ou graduados em Grau I, II ou III ou
mesmo um primeiro degrau para seguir a função de Oficial de
Regatas. É uma especialidade que pode ser adquirida paralelamente
com a de Estagiário ou qualquer graduado em Oficial de Regatas mas
que também pode ser adquirida isoladamente.
A especialidade de Balizador divide-se em duas graduações:
Balizador Nacional e Balizador Auxiliar.
O Balizador Nacional deverá possuir as habilitações requeridas no
RJER para conduzir embarcações para balizagem nas condições
locais e ter mínimo 18 anos de idade.
O Balizador Auxiliar não necessita de habilitação oficial para
conduzir embarcação de balizagem e deverá ter o mínimo 16 anos de
idade.
A formação de ambos é constituída por duas partes:
Parte Teórica ministrada em sala em fins-de-semana com carga
horária de 15 horas e terminando com um teste escrito.
Parte Prática constituída por participação em duas provas de âmbito
Nacional ou Internacional (nas Regiões Autónomas poderão ser
provas oficiais regionais) indicadas pelo Conselho de Arbitragem.
Somente é necessária Licença Desportiva para participar na Parte
Prática.
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Introdução
A função de balizador
Livro de Regras, Anúncio de Regata e Instruções de Regata
Sinais de Regata
Comissão de Regata
Definições (as adequadas)
Regras Fundamentais (Segurança)
Regras de Regata (as adequadas)
Comunicações rádio
Segurança e Emergência
Preparação dos barcos, Cabos e Ferros de Fundear
Transportar balizas
Utilização da agulha de marear
Utilização do GPS
Montar uma baliza
Montar uma baliza de largada
Montar uma baliza de desmarque
Montar uma porta
Montar uma linha de chegada
Montar uma baliza num local com correntes
Tipos de aparelhos de fundear
Fundear
Os Percursos
Substituir uma baliza
Fazer sinais de alteração de percurso
Procedimentos de chegadas
Exercícios
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