APPENDIKS B

KONKURRANSEREGLER FOR
BRETTSEILING
Konkurranser i brettseiling skal seiles etter Kappseilingsreglene slik
de er endret ved dette appendiks. Uttrykket ‘båt’ andre steder i
kappseilingsreglene betyr det som passer av ‘brett’ eller ‘båt’.
Uttrykket 'heat' betyr en eliminasjonsseilas, en 'runde' består av flere
heats, og en 'eliminasjonsserie' består av en eller flere runder. Men, i
speedkonkurranser består en 'runde' av et eller flere speed ‘strekk’.
Et brettseilingsstevne kan inkludere én eller flere av de følgende
disipliner eller deres formater:
Disipliner

Formater

Racing
Expression
Speed

Baneseilas; slalåm; maraton
Wave performance; Freestyle
Standard Offshore Speed Course; Speed
Crossings; Alpha Speed Course

I racing- eller expression konkurranser kan brettene konkurrere i
eliminasjonsserier, og bare et begrenset antall av dem vil gå videre
fra runde til runde. En maratonseilas er en seilas som er satt opp til
å vare mer enn én time.
I expression konkurranser blir et bretts gjennomføring bedømt på
grunnlag av dyktighet og variasjoner snarere enn fart, og det
organiseres ved å bruke eliminasjonsserier. Det organiseres enten
wave eller freestyle, avhengig av bølgeforholdene på stedet.
I speedkonkurranse bedømmes et bretts gjennomføring på grunnlag
av dets fart over en målt bane. Brettene seiler strekk gjennom banen
etter tur.
ENDRINGER TIL DEFINISJONENE
Definisjonene Halser, Styrbord eller Babord, Merkeplass og Riktig
Kur er strøket og erstattet med:
Halser, Styrbord eller Babord Et brett er for sine halser, styrbord
eller babord, i samsvar med deltagerens hånd som ville vært nærmest

masten hvis deltageren var i normal posisjon med begge hendene på
bommen og armene ikke krysset. Et brett er for styrbord halser når
deltagerens høyre hånd ville vært nærmest masten og er for babord
halser når deltagerens venstre hånd ville vært nærmest masten.
Merkeplass Merkeplass for et brett er plass til å seile dets riktige
kurs for å runde eller passere merket. Men, merkeplass for et brett
inkluderer ikke plass til å stagvende med mindre det er overlappet
på innsiden av og til lo for brettet som skal gi merkeplass og det vil
stå opp merket etter sin stagvending.
Riktig kurs En kurs et brett ville seile for å fullføre så hurtig som
mulig i fravær av de andre brettene det refereres til i regelen som
benytter uttrykket, unntatt at i løpet av de siste 30 sekundene før dens
startsignal skal et bretts riktige kurse være korteste vei til første
merke. Et brett har ingen riktig kurs før 30 sekunder før sitt
startsignal.
Definisjonen Sone er strøket.
Tilføy følgende definisjoner:
Kullseilt Et brett er kullseilt når det ikke er under kontroll fordi dets
seil eller deltageren er i vannet.
Runde eller passere Et brett runder eller passerer et merke fra dets
riktige kurs er å begynne å manøvrere for å runde eller passere det, til
merket har blitt rundet eller passert.
B1

ENDRINGER TIL REGLENE I DEL 1
[Ingen endringer.]

B2

ENDRINGER TIL REGLENE I DEL 2
B2.13 UNDER STAGVENDING
Regel 13 er endret til:
Etter at et brett har passert vindøyet skal det holde av veien for
andre brett til dets seil er fylt. I denne perioden gjelder ikke
reglene 10, 11 og 12. Hvis to brett er underlagt denne regelen
samtidig, skal det som er på det andres babord side eller det
som er aktenom holde av veien.

B2.17 FOR SAMME HALSER; RIKTIG KURS
Regel 17 er endret til:
Når kursen til første merke ved varselsignalet er omtrent nitti
grader fra sann vind, skal et brett som overlapper i le av et
annet brett for samme halser ikke seile høyere enn korteste
kurs til første merke i løpet av de siste 30 sekundene før sitt
startsignal så lenge de forblir overlappet, hvis det andre brettet
som et resultat vil måtte handle for å unngå berøring, med
mindre den ved å gjøre dette straks seiler aktenom det andre
brettet.
B2.18 MERKEPLASS
Regel 18 er endret som følger:
Den første setningen i regel 18.1 er endret til:
Regel B2.18 gjelder mellom brett når de er pålagt å holde et
merke på samme side og minst et av dem runder eller passerer
det.
Regel 18.2(b) er endret til:
(b)

Hvis brett er overlappet når det første av dem runder
eller passerer merket, skal brettet som da er ytre brett
deretter gi det indre brettet merkeplass. Hvis et brett er
klar forenom når det runder eller passerer merket, skal
brettet som da er klar aktenom deretter gi det merkeplass.

Regel 18.2(c) er endret til:
(c)

Når regel B2.18.2(b) pålegger et brett å gi merkeplass,
skal det fortsette å gjøre det selv om en overlapp senere
brytes eller en ny overlapp begynner. Men hvis brettet
med krav på merkeplass passerer vindøyet slutter regel
B2.18.2(b) å gjelde.

B2.18.4 Jibbe eller falle av
Regel 18.4 er endret til:
Når et indre overlappet brett med rett til veien må jibbe eller
falle av ved et merke for å seile sin riktige kurs, skal det ikke,
inntil det jibber eller faller av, seile lengre fra merket enn det
som er nødvendig for å seile denne kursen. Regel B2.18.4
gjelder ikke ved et portmerke.

B2.23

KULLSEILT; PÅ GRUNN; REDNINGSAKSJON

Regel 23 er endret til:
B2.23.1 Hvis mulig skal et brett unngå et brett som er kullseilt eller
som ikke har fått igjen kontroll etter en kullseiling, er på grunn,
eller forsøker å hjelpe en person eller fartøy i fare.
B2.23.2 Hvis mulig skal et brett som er kullseilt eller på grunn ikke
forstyrre andre brett.
B2.24 FORSTYRRE ANNET BRETT; SEIL UTE AV VANNET
Tilføy ny regel B2.24.3:
B2.24.3 I det siste minuttet før dets startsignal skal et brett ha seilet
ute av vannet og i normal posisjon, unntatt ved ufrivillig
kullseiling.
DEL 2 REGLER SOM ER STRØKET
Regel 18.3 er strøket.
B3

ENDRINGER TIL REGLENE I DEL 3
B3.26 STARTE SEILASER
Regel 26 er endret til:
B3.26.1 System 1
Seilaser skal startes ved å bruke de følgende signaler. Tidene
skal tas etter de visuelle signalene; det skal sees bort fra
uteblivelse av et lydsignal.
Minutter før Visuelt signal
startsignal
5*
Klasseflagg
4
P, I, Z, Z med I,
U, eller sort flagg
1
Klarsignalflagg
fjernes
0
Klasseflagg
fjernes

Lydsignal Betyr
Ett
Ett

Varselsignal
Klarsignal

Et langt Ett minutt
Ett

Startsignal

*eller som beskrevet i seilingsbestemmelsene

Varselsignalet for hver etterfølgende klasse skal gis samtidig
med eller etter startsignalet for den foregående klassen.

B3.26.2 System 2
Seilaser skal startes ved å bruke de følgende signaler. Tidene
skal tas etter de visuelle signalene; det skal sees bort fra
uteblivelse av et lydsignal.
Minutter før Visuelt signal
Lydsignal Betyr
startsignal

3
2

1
1/2
0

Klasseflagg eller
heat nummer
Rødt flagg;
oppmerksomhetsignal fjernes
Gult flagg; rødt
flagg fjernes
Gult flagg
fjernes
Grønt flagg

Ett

Oppmerksomhet
signal
Varselsignal

Ett

Klarsignal
30 sekunder

Ett

Startsignal

B3.26.3 System 3 (for strandstart)
(a)

Når startlinjen er på stranden, eller så nær stranden at
deltageren må stå i vannet for å starte, er starten en
strandstart.

(b)

Startstasjoner skal nummereres slik at stasjon 1 er lengst
i lo. Med mindre seilingsbestemmelsene spesifiserer et
annet system, skal et bretts startstasjon avgjøres
(1)

for første seilas eller runde i stevnet, ved
loddtrekning, eller

(2)

for enhver seilas eller runde etter den første, ved
dens plassering i den foregående seilas eller heat
(Førsteplass på stasjon 1, andreplass på stasjon 2,
osv.).

(c)

Etter at brett har blitt bedt om å innta deres stasjoner,
skal regattakomiteen gi klarsignal ved å vise et rødt flagg
med en lyd. Startsignalet skal gis, når som helst etter
klarsignalet, ved å fjerne det røde flagget med en lyd.

(d)

Etter startsignalet skal hvert brett ta korteste vei fra sin
stasjon til vannet og deretter til sin seileposisjon uten å
forstyrre andre brett. Del 2 regler gjelder når begge
deltagerens føtter er på brettet.

B3.31 BERØRE ET MERKE
Regel 31 er endret til:
Et brett kan berøre et merke men skal ikke holde fast i det.
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ENDRINGER TIL REGLENE I DEL 4
B4.42 FREMDRIFT
Regel 42 er endret til:
Et brett skal bare drives fremover ved vindens virkning på
seilet, ved vannets virkning på skroget og ved deltagerens
selvstendige handlinger. Det skal likevel ikke forekomme
betydelig fremdrift ved padling, svømming eller gange.
B4.43 DELTAGERS KLÆR OG UTSTYR
Regel 43.1(a) er endret til:
(a)

Deltagere skal ikke ha på seg eller bære klær eller utstyr
med det formål å øke sin vekt. Men en deltager kan bære
med seg en beholder for drikke som skal ha en kapasitet
på minst én liter og som ikke veier mer enn 1,5 kg når
den er full.

B4.44 STRAFFER VED TIDEN FOR EN HENDELSE
Regel 44 er endret til:
B4.44.1 Ta en straff
Et brett kan ta en 360°-straffevending når det kan ha brutt én
eller flere regler i Del 2 i en hendelse mens det kappseiler.
Seilingsbestemmelsene kan spesifisere bruk av annen straff.
Men hvis brettet forårsaket personskade eller alvorlig skade på
materiell eller, til tross for å ha tatt en straff, vant en betydelig
fordel i seilasen eller serien ved sitt regelbrudd, skal straffen
være å trekke seg.
B4.44.2 360°-straffevending
Etter å ha kommet godt klar av andre brett så snart som mulig
etter hendelsen, tar et brett en 360°-straffevending ved straks å
foreta en 360° vending uten noe krav om en stagvending eller
en jibb. Når et brett tar straffen ved eller nær mållinjen skal det
seile helt på løpsiden av linjen før det fullfører.

DEL 4 REGLER SOM ER STRØKET
Reglene 43.2, 44.3, 45, 47.2, 48.1, 49, 50, 51, 52 og 54 er
strøket.
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ENDRINGER TIL REGLENE I DEL 5
B5.60 RETT TIL Å PROTESTERE; RETT TIL Å SØKE
GODTGJØRELSE ELLER REGEL 69 HANDLING

Regel 60.1(a) er endret ved å stryke ‘eller så’.
B5.61 KRAV VED PROTESTER
De tre første setningene av regel 61.1(a) er endret til:
Et brett som har til hensikt å protestere skal informere det andre
brettet ved første rimelige anledning. Når protesten vil gjelde
en hendelse i kappseilingsområdet brettet selv var involvert i
eller så, skal det rope ‘Protest’. Det skal også informere
regattakomiteen om dets hensikt til å protestere så snart som
praktisk mulig etter at det fullfører eller trekker seg.
B5.62 GODTGJØRELSE
Regel 62.1(b) er endret til:
(b)

personskade, fysisk skade eller kullseiling forårsaket av
handlingen til
(1)

et brett som brøt en regel i Del 2 og tok en
passende straff eller ble straffet, eller

(2)

et fartøy som ikke kappseilte som skulle holdt av
veien.

B5.64 AVGJØRELSER
Regel 64.3(b) er endret til:
(b)

Når protestkomiteen er i tvil om noe vedrørende måling
av et brett, betydningen av en klasseregel, eller skade på
et brett, skal den bringe sine spørsmål, sammen med de
relevante fakta, inn for en myndighet med ansvar for å
fortolke regelen. Når komiteen fatter sin beslutning skal
den være bundet av svaret fra denne myndigheten.

B6

ENDRINGER TIL REGLENE I DEL 6
B6.78 OVERENSSTEMMELSE MED KLASSEREGLER; SERTIFIKATER
Tilføy til regel 78.1: ‘Når World Sailing foreskriver det, skal et
nummerert og datert merke på et brett og dets kjøl, finne og
rigg gjøre nytte som dets målesertifikat.’

B7

ENDRINGER TIL REGLENE I DEL 7
B7.90 REGATTAKOMITÉ; SEILINGSBESTEMMELSER; SCORING
Siste setning i regel 90.2(c) er endret til: ‘Muntlige
instruksjoner kan bare gis hvis prosedyren er beskrevet i
seilingsbestemmelsene.’

B8

ENDRINGER TIL APPENDIKS A
B8.A1 ANTALL SEILASER; TOTALPOENG
Regel A1 er endret til:
Antall seilaser det skal seiles og antall som kreves gjennomført
for at det skal være en gyldig serie, skal stå i kunngjøringen
eller seilingsbestemmelsene. Hvis stevnet har mer enn én
disiplin eller ett format, skal kunngjøringen eller seilingsbestemmelsene angi hvordan totalpoeng skal beregnes.
B8.A2.1 SCORE I EN SERIE
Regel A2.1 er endret til:
Hvert bretts score i serien skal, i henhold til regel 90.3(b), være
summen av dets score i seilasene unntatt dets
(a)

dårligste score når fra 5 til 11 seilaser er fullført, eller

(b)

to dårligste score når 12 eller flere seilaser er fullført.

(Kunngjøringen eller seilingsbestemmelsene kan angi et annet
system. En seilas er fullført hvis den scores; se regel 90.3(a).)
Hvis et brett har to eller flere like score som sine dårligste, skal
score for seilasen(e) seilt tidligst i serien strykes. Brettet med
laveste totale seriescore vinner og andre skal rangeres
tilsvarende.

B8.A8 POENGLIKHET I EN SERIE
Regel A8 er endret til:
B8.A8.1 Hvis det er poenglikhet i en serie mellom to eller flere
brett, skal de rangeres ved å bruke hvert bretts beste strøkne
score.
B8.A8.2 Hvis det fremdeles er poenglikhet mellom to eller flere
brett, skal hvert bretts enkeltscore, inkludert strøkne score,
listes opp i rekkefølge fra best til dårligst, og ved første
punkt(er) hvor det er en forskjell skal poenglikheten løses til
fordel for bretten(e) med best(e) score. Disse scorene skal
benyttes selv om noen av dem er score som er strøket.
B8.A8.3 Hvis det deretter fremdeles er poenglikhet mellom to eller
flere brett, skal de rangeres i henhold til sine score i den siste
seilasen. Enhver gjenværende poenglikhet skal løses ved å
bruke scorene deres i den nest siste seilasen og så videre til alle
poenglikheter er løst. Disse scorene skal benyttes selv om noen
av dem har blitt strøket.
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ENDRINGER TIL APPENDIKS G
B9.G1 WORLD SAILING KLASSEBRETT
B9.G1.3 Posisjonering
Regel G1.3(a) er endret til:
(a)

Klassetegnet skal vises én gang på hver side av seilet i
området over en linje trukket i rett vinkel fra et punkt på
masteliket én tredjedel av avstanden fra toppen til
bommen. Nasjonalitetsbokstavene og seilnummeret skal
være i den midtre tredjeparten av den delen av seilet
ovenfor bommen, og klart adskilt fra all reklame. De skal
være sorte og satt mot hverandre på en ugjennomsiktig
hvit bakgrunn. Bakgrunnen skal omfatte et minimum av
30 mm utover tegnene. Mellom nasjonalitetsbokstaver og
seilnummer skal det være et ‘-‘ og det skal benyttes
mellomrom som gir god leselighet.

APPENDIKS G REGLER SOM ER STRØKET
Første setning i regel G1.3(b) er strøket. Reglene G1.3(c),
G1.3(d) og G1.3(e) er strøket.

B10

ENDRINGER TIL REGLER FOR STEVNER SOM
INKLUDERER ELIMINASJONSSERIER
B10.29 TILBAKEKALLINGER
For en seilas i en eliminasjonsserie som vil kvalifisere et brett
til å delta i en senere del av et stevne er regel 29 endret til:
(a)

Når noen del av et bretts skrog, besetning eller utstyr er
på løpsiden av startlinjen ved dets startsignal, skal
regattakomiteen gi signal om generell tilbakekalling.

(b)

Hvis regattakomiteen handler under regel B10.29(a) og
brettet blir identifisert, skal det diskvalifiseres uten en
høring, også selv om seilasen blir annullert.
Regattakomiteen skal praie eller vise dets seilnummer, og
det skal straks forlate baneområdet. Hvis seilasen blir
startet på nytt eller seilt om igjen, skal det ikke seile i
seilasen.

(c)

Hvis seilasen var fullført men senere ble annullert av
protestkomiteen, og hvis seilasen seiles om igjen, kan et
brett diskvalifisert under regel B10.29(b) seile i den.

B10.37 ELIMINASJONSSERIER SOM INKLUDERER HEAT
Tilføy ny regel B10.37:
Regel B10.37 gjelder i eliminasjonsserier hvor brettene
konkurrerer i heat.
B10.37.1

Fremgangsmåte ved eliminasjonsserier

(a)

Konkurransen skal utformes som én eller flere
eliminasjonsserier. Hver av disse skal enten bestå av
runder i en enkelt eliminasjonsserie, hvor bare et antall
av de best plasserte går videre, eller av runder i en dobbel
eliminasjonsserie hvor brettene har mer enn én mulighet
til å gå videre.

(b)

Brettene skal seile mot hverandre i par, eller i grupper
fastlagt i eliminasjonsskjemaet. Den valgte konkurranseformen skal ikke endres så lenge en gruppe ikke er
fullført.

B10.37.2

Seeding og rankinglister

(a)

Når en seeding eller rankingliste benyttes for å etablere
heatene i første runde skal plasseringene 1-8 (fire heat)
eller 1-16 (åtte heat) fordeles likt mellom heatene.

(b)

For en eventuell etterfølgende eliminasjonsserie skal
brettene omfordeles til nye heat på grunnlag av rekkefølgen i den foregående eliminasjonsserien.

(c)

Den organiserende myndighets avgjørelser om seeding er
endelige og er ikke grunn for en søknad om godtgjørelse.

B10.37.3

Heatskjema

Heatskjemaet skal slåes opp på den offisielle oppslagstavlen
senest 30 minutter før startsignalet for det første heatet.
B10.37.4

Avansement og frirunder

(a)

I racing- og expression konkurranser skal brettene i hvert
heat som går videre til neste runde meddeles av
regattakomiteen seneste 10 minutter før startsignalet for
det første heatet. Antall brett som går videre kan endres
av protestkomiteen som resultat av en avgjørelse om
godtgjørelse.

(b)

I expression konkurranse skal eventuelle frirunder i første
runde tildeles de høyest seedede brettene.

(c)

I wave konkurranse skal bare vinneren av hvert heat gå
videre til neste runde.

(d)

I freestyle konkurranse skal brettene gå videre til neste
runde som følger: fra et heat med åtte brett går de fire
beste videre, og vinneren seiler mot nummer fire, mens
nummer to seiler mot nummer tre; fra et heat med fire
brett går de to beste videre og seiler mot hverandre.

B10.37.5

Finaler

(a)

Finalen skal bestå av høyst tre seilaser. Regattakomiteen
skal meddele antall seilaser i finalen senest 5 minutter før
varselsignalet for første finaleseilas.

(b)

En 'runner-up' finale kan seiles etter finalen. Alle brett i
semifinaleheat som ikke kvalifiserte for finalen kan delta.

B10.63 HØRINGER
For en seilas i en eliminasjonsserie som kvalifiserer et brett til
å delta i en senere del av et stevne er reglene 61.2 og 65.2
strøket og regel 63.6 er endret til:
B10.63.6 Bevisopptak og fastlegging av fakta
Protester og søknader om godtgjørelse behøver ikke å være
skriftlige; de skal gjøres muntlig til et medlem av protestkomiteen så snart som rimelig mulig etter seilasen.
Protestkomiteen kan ta opp bevis på hvilken som helst måte
den finner formålstjenlig og kan gi sin avgjørelse muntlig.
B10.70 APPELLER OG SØKNADER TIL EN NASJONAL MYNDIGHET
Tilføy ny regel B10.70.7:
B10.70.7 Appeller er ikke tillatt i disipliner og formater med
eliminasjonsserier.
B10.A2.1 SCORE I EN SERIE
Regel A2.1 er endret til:
Hvert bretts score i eliminasjonsserien skal, i henhold til regel
90.3(b), være totalen av dets score for alle dets seilaser unntatt
dets
(a)

dårligste score når 3 eller 4 seilaser er fullført,

(b)

to dårligste score når fra 5 til 7 seilaser er fullført,

(c)

tre dårligste score når 8 eller flere seilaser er fullført.

Hvert bretts finaleseriescore skal være den totale score for alle
dets seilaser unntatt dets dårligste score når 3 seilaser er
fullført. (Kunngjøringen og seilingsbestemmelsene kan angi et
annet system. En seilas er fullført hvis den scores; se regel
90.3(a).) Hvis et brett har to eller flere like dårligste score, skal
score for seilasen(e) seilt tidligst i serien strykes. Brettet med
lavest sammenlagt seriescore vinner og andre skal rangeres
tilsvarende.
B10.A4 LAVPOENGSYSTEMET
Tilføy på slutten av første setning i regel A4.2: ‘eller, i en
seilas i en eliminasjonsserie, antall brett i det heatet’.

Tilføy ny regel B10.A4.3:
B10.A4.3
Når et heat ikke kan fullføres, skal poengene for
plasseringene som ikke blir scoret legges sammen og deles på
antall plasser i det heatet. Resultatet av regnestykket, avrundet
til nærmeste tiendedels poeng (0.05 skal avrundes oppover),
skal gis til hvert av brettene i det heatet.
B11

ENDRINGER TIL REGLENE FOR EXPRESSION
KONKURRANSE
Tilføy følgende definisjoner:
Hopping Et brett hopper når det tar av fra toppen av en bølge mens
det går ut.
Innhentende Et brett er innhentende fra det øyeblikk det får en
overlapp fra klar aktenom til det øyeblikk det er klar forenom brettet
det har innhentet.
Komme inn og gå ut Et brett som seiler i samme retning som de
innkommende bølgene kommer inn. Et brett som seiler i motsatt
retning av de innkommende bølgene går ut.
Overgang Et brett som endrer halser, eller tar av mens det kommer
inn, eller et som ikke surfer, hopper, er kullseilt eller i ferd med å
rette opp er i overgang.
Rette opp Et brett retter opp fra det øyeblikk seilet eller, ved
vannstart, deltageren er ute av vannet og til det har styrefart.
Rett til bølgen Det første brettet som seiler mot land rett foran en
bølge har rett til den bølgen. Hvis det er umulig å avgjøre hvilket
brett som er først, har lo brett rett til bølgen.
Surfing Et brett surfer når det er på eller rett foran en bølge mens
det kommer inn.
B11.DEL 2 – NÅR BRETT MØTES
Reglene i Del 2 er strøket og erstattet med:
(a)

KOMME INN OG GÅ UT

Et brett som kommer inn skal holde av veien for et brett som
går ut. Når to brett går ut eller kommer inn på samme
bølge, eller når ingen av dem går ut eller kommer inn,

skal et brett for babord halser holde av veien for brettet
for styrbord halser.
(b)

BRETT PÅ SAMME BØLGE, KOMME INN

Når to eller flere brett er på en bølge og kommer inn, skal
et brett som ikke har rett til bølgen holde av veien.
(c)

KLAR AKTENOM, KLAR FORENOM OG INNHENTENDE

Et brett som er klar aktenom og som ikke er på en bølge
skal holde av veien for et brett som er klar forenom. Et
innhentende brett som ikke er på en bølge skal holde av
veien.
(d)

OVERGANG

Et brett som er i overgang skal holde av veien for et som
ikke er det. Når to brett er i overgang samtidig, skal det
på den andres babord side eller det aktenom holde av
veien.
(e)

HOPPING

Et brett som hopper skal holde av veien for et som ikke
gjør det.
B11.26 STARTE OG AVSLUTTE HEAT
Regel 26 er endret til:
Heat skal startes og avsluttes ved å bruke følgende signaler:
(a)

STARTE ET HEAT

Hvert flagg skal fjernes når det neste flagg vises.
Minutter før
startsignal
Start på
overgangs
perioden

Visuelt
signal

Lydsignal Betyr

Heat
nummer med
rødt flagg

Ett

Varsel

1

Gult flagg

Ett

Klarsignal

0

Grønt flagg

Ett

Startsignal

(b)

AVSLUTTE ET HEAT

Minutter før
sluttsignal

Visuelt
signal

Lydsignal Betyr

1

Grønt flagg
fjernes

Ett

Sluttvarsel

0

Rødt flagg

Ett

Sluttsignal

B11.38 REGISTRERING; BANEOMRÅDE; VARIGHET AV
HEAT; AVANSEMENT OG FRIRUNDER
Tilføy ny regel B11.38:
(a)

Senest ved startsignalet til det heat som er to heat før
deres eget skal brett registrere hos regattakomiteen enten
farger og andre spesielle kjennetegn ved seilene, eller
deres kjennetegn i samsvar med en annen metode som er
beskrevet i seilingsbestemmelsene.

(b)

Baneområdet skal defineres i seilingsbestemmelsene og
slås opp på den offisielle oppslagstavlen senest 10
minutter før startsignalet for første heat. Et brett skal bare
scores mens det seiler i baneområdet.

(c)

Enhver endring av varigheten av heat skal annonseres av
regattakomiteen senest 15 minutter før startsignalet for
det første heatet i den neste runden.

(d)

Regel B10.37.4 gjelder.

B11.41 HJELP FRA UTENFORSTÅENDE
Endre nummeret på regel 41 til B11.41.1 og tilføy ny regel
B11.41.2:
B11.41.2 En hjelper kan bringe erstatningsutstyr til et brett, men
skal ikke forstyrre andre brett som konkurrerer. Et brett hvis
hjelper forstyrrer andre brett kan bli straffet etter
protestkomiteens skjønn.
APPENDIX A – SCORING
Reglene i Appendiks A er strøket og erstattet med:
B11.A1 SCORING FOR EXPRESSION
(a)

Konkurranser i expression skal gis poeng av et panel bestående
av tre dommere. Panelet kan ha et større ulikt antall

medlemmer, og det kan være to slike paneler. Hver dommer
skal gi poeng for hver øvelse basert på skalaen som er
beskrevet i kunngjøringen eller seilingsbestemmelsene.
(b)

Kriteriene for scoring skal avgjøres av regattakomiteen og
annonseres på den offisielle oppslagstavlen senest 30 minutter
før startsignalet for det første heatet.

(c)

Et bretts plassering i et heat skal avgjøres ved å legge sammen
poengene fra hver av dommerne. Brettet med høyest score
vinner og de andre skal rangeres tilsvarende.

(d)

Begge semifinaleheatene skal være seilt for at en eliminasjonsserie skal være gyldig.

(e)

Bortsett fra medlemmer av regattakomiteen som er ansvarlige
for å score stevnet, skal bare deltagerne i heatet se dommernes
poengskjema for heatet. Hvert poengskjema skal ha
dommerens fulle navn.

(f)

Dommernes avgjørelser vedrørende scoring skal ikke være
grunn for søknad om godtgjørelse fra et brett.

B11.A2 POENGLIKHET I EN SERIE
(a)

Hvis det i et heat er poenglikhet i de totale poeng gitt av
en eller flere dommere, skal den løses til fordel for brettet
med best enkeltpoeng i den prioriterte kategorien. Hvis
kategoriene veies likt skal den i wave performance
konkurranser løses til fordel for brettet med best
enkeltpoeng i bølgeridning, og i freestyle til fordel for
brettet med best poeng i helhetlig inntrykk. Hvis det
fremdeles er poenglikhet skal den i wave performance
løses til fordel for brettet med best enkeltscore i
kategorien uten prioritet, og i freestyle skal poenglikheten
stå som endelig resultat.

(b)

Hvis det er poenglikhet i score for serien, skal den løses
til fordel for det brett som har hatt bedre score enn det
andre brettet flest ganger. Alle score skal benyttes, selv
om noen av dem er score som er strøket.

(c)

Hvis poenglikheten stadig eksisterer, skal heatet seiles
om igjen. Dersom det ikke er mulig skal poenglikheten
stå som endelig resultat.

B12

ENDRINGER TIL REGLENE FOR SPEED KONKURRANSE
Reglene i Del 2 er strøket og erstattet med:
B12.DEL 2 – GENERELLE REGLER
(a)

VANNSTART

Et brett skal ikke vannstarte i banen eller i startområdet,
annet enn for å seile vekk fra banen for å unngå brett som
er i ferd med, eller skal til å, seile et strekk.
(b)

FORLATE BANEOMRÅDET

Et brett som forlater baneområdet skal holde av veien for
brett som er i ferd med å seile et strekk.
(c)

BANEKONTROLL

Når regattakomiteen peker på et brett med et oransje
flagg, er brettet straffet og strekket skal ikke medregnes.
(d)

RETURNERE TIL STARTOMRÅDET

Et brett som returnerer til startområdet skal holde klar av
banen.
(e)

MAKSIMALT ANTALL STREKK FOR HVERT BRETT

Maksimalt antall strekk som kan seiles av hvert brett i en
runde skal annonseres av regattakomiteen senest 15
minutter før startsignalet for den første runden.
(f)

VARIGHETEN AV EN RUNDE

En rundes varighet skal annonseres av regattakomiteen
senest 15 minutter før startsignalet for den neste runden.
(g)

BETINGELSER FOR ETABLERING AV EN REKORD

Minste distanse for en verdensrekord er 500 meter. Andre
rekorder kan etableres over kortere distanser. Løpet skal
være definert ved stolper og siktelinjer fra land eller ved
bøyer på vannet. Siktelinjer skal ikke konvergere.
(h)

REGLER FOR STADFESTING

(1)

En observatør oppnevnt av World Sailing Speed
Record Council skal være tilstede og stadfeste
strekktider og hastigheter ved forsøk på
verdensrekorder. Regattakomiteen skal stadfeste
strekktider og hastigheter ved andre rekordforsøk.

(2)

En deltager skal ikke gå inn i tidskontrollområdet eller
diskutere noen spørsmål om tidtaking direkte med
tidtakingsorganisasjonen. Ethvert spørsmål om tidtaking
skal rettes til regattakomiteen.

B12.26 STARTE OG SLUTTE EN RUNDE
Regel 26 er endret til:
Runder skal startes og avsluttes ved å bruke følgende signaler.
Hvert flagg skal fjernes når det neste flagg vises.
(a)

(b)

STARTE EN RUNDE

Signal

Flagg

Betyr

Stand-by

Flagg AP

Banen stengt. Seilasene
utsatt

Banen stengt

Rødt flagg

Banen stengt; åpner
snart

Klarsignal

Rødt og
gult flagg

Banen åpner i løpet av
5 minutter

Startsignal

Grønt flagg

Banen er åpen

Signal

Flagg

Betyr

Sluttvarsel

Grønt og
gult flagg

Banen vil bli stengt i
løpet av 5 minutter

Forlengelse

Gult flagg

Inneværende runde
forlenget med 15
minutter

Runden slutt

Rødt flagg

En ny runde vil bli
startet snart

SLUTTE EN RUNDE

B12.64 AVGJØRELSER
Regel 64.1 er strøket og erstattet med:
B12.64.1 Straffer
(a)

Hvis et brett ikke overholder en regel, kan det gis en
advarsel. Hvis et brett får advarsel for annen gang i løpet
av samme runde, skal regattakomiteen utestenge det fra
resten av runden. En liste med seilnumrene til brett som

har fått en advarsel eller som har blitt utestengt skal slås
opp på en oppslagstavle nær mållinjen.
(b)

Et brett som blir observert i baneområdet etter å ha blitt
utestengt, skal ekskluderes fra konkurransen uten en
høring og ingen av dets tidligere tider eller resultater skal
være gyldige

(c)

Ethvert brudd på reglene om stadfesting kan resultere i
utestenging fra en eller flere runder eller fra
konkurransen.

APPENDIX A -- SCORING
Reglene i Appendiks A er strøket og erstattet med:
B12.A1 SCORING FOR SPEED KONKURRANSE
(a)

På Standard Offshore Speed baner skal gjennomsnittsfarten på et bretts to raskeste strekk i en runde avgjøre
brettets plassering i den runden. Brettet med høyeste
gjennomsnitt vinner og øvrige brett rangeres tilsvarende.
Hvis brett har samme gjennomsnitt skal dette løses til
fordel for brettet med den raskeste strekk i runden.

(b)

På Speed Crossings og Alpha Speed baner skal brettene
rangeres basert på deres raskeste strekk i runden.

(c)

Hvis det er poenglikhet mellom to eller flere brett i en
serie, skal den løses til fordel for brettet(ene) med det
raskeste strekk i løpet av konkurransen. Hvis det
fremdeles er poenglikhet skal den løses ved å anvende
reglene B8.A8.2 and B8.A8.3.

