
Significado dos Sinais Visuais e Sonoros de Regata

Os sinais de regata vêm incluídos nas regras de regata 1997-2000 da ISAF, parte 3 
(Direcção de uma regata).

Estes sinais são emitidos pelo júri de regata. Se as instruções de regata o preverem 
podem ser incluídos outros sinais além dos que se descrevem a seguir.

Uma seta apontada para cima ou para baixo significa que o sinal é exposto ou recolhido.

Um ponto significa um sinal sonoro, enquanto que pontos e traços significa sinais sonoros 
repetidos. 

SR As regatas não iniciadas são diferidas. O sinal de advertência ou 
outro sinal será dado um minuto após este sinal ser recolhido.    

 
SR sobre uma numeral de 1 a 6. Diferimento de 1 a 6 horas a partir da 
hora de largada.

 

 

SR sobre H. As regatas não iniciadas são diferidas. Serão efectuados 
sinais adicionais em terra.

 

SR sobre A. As regatas não iniciadas são diferidas. Hoje não se 
realizarão mais regatas.

 

C. A posição da próxima baliza foi alterada.

 

I. A Regra 30.1 está em vigor. (Recolhida, acompanhada de um sinal 
sonoro prolongado um minuto antes do sinal de largada).

 

L. Exposto em terra: Foi afixado um aviso aos concorrentes.
Exposto a bordo: Apróxime-se ao alcance da voz ou siga-me.

 
M. O objecto que tiver este sinal exposto substitui uma baliza 
desaparecida.



 
N. Todas as regatas são anuladas. Voltar à área de largada. O sinal de 
advertência ou outro sinal será dado um minuto após este sinal ser 
recolhido.

 

N sobre H. Todas as regatas são anuladas. Serão efectuados sinais 
adicionais em terra.

 

N sobre A. Todas as regatas são anuladas. Hoja não se realizarão mais 
regatas.

 

P. Sinal de preparação no Sistema de Largadas 1.

 
S. Antes ou com o sinal de advertência: efactuar o percurso encurtado.
Numa baliza de rondagem ou de chegada: Chegue entre a baliza mais 
próxima e este barco.

 

X. Chamada individual.

 

Y. Usar coletes salva-vidas.

 

Z. A Regra 30.2 está em vigor. (Recolhida acompanhada de um sinal 
sonoro prolongado um minuto antes do sinal de largada)

 
1ª substituta. Chamada geral. O sinal de preparação (juntamente com 
o sinal de classe do Sistema de Largadas 1) será dado um minuto após 
este sinal ser recolhido.

 

Bandeira negra. A Regra 30.3 está em vigor. (Recolhida com o apoio de 
um sinal sonoro prolongado um minuto antes do sinal de largada)

 

Bandeira azul. Sinal de preparação no Sistema de Largadas 2.

sem sinal  
sonoro

Na linha de chegada: Este barco da comissão de regatas está em 
posição na linha de chegada.



 

Bandeira vermelha. Sinal de largada no Sistema de Largadas 2.

 

Bandeira amarela. Sinal de advertência no Sistema de Largadas 2.
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