APPENDIX T

MEKLING
Dette appendiks gjelder bare dersom kunngjøringen eller seilingsbestemmelsene foreskriver det.
Mekling tilføyer et ekstra trinn til protestbehandlingsprosessen, men det
kan eliminere behovet for enkelte protesthøringer og på den måten kan
det gjøre prosessen raskere for stevner der mange protester er forventet.
Mekling vil kanskje ikke være passende for alle stevner, ettersom det
krever ytterligere en kunnskapsrik person for å fylle rollen som mekleren.
Mer veiledning om mekling kan finnes i World Sailing International
Judges Manual, som kan lastes ned fra World Sailing hjemmesiden.
T1

T2

STRAFF ETTER SEILASEN
(a)

Forutsatt at regel 44.1(b) ikke gjelder, kan en båt som kan ha brutt
én eller flere regler i Del 2 eller regel 31 i en hendelse ta en straff
etter seilasen når som helst etter seilasen og frem til starten på en
protesthøring som omhandler hendelsen.

(b)

En straff etter seilasen er en 30% poengstraff, beregnet som
beskrevet i regel 44.3(c). Men, regel 44.1(a) gjelder også.

(c)

En båt tar en straff etter seilasen ved å levere en skriftlig erklæring
om at den aksepterer straffen til mekleren eller et medlem av
protestkomiteen. Erklæringen skal identifisere i hvilken seilas, samt
hvor og når hendelsen skjedde.

MEKLINGSMØTE
Et meklingsmøte vil bli avholdt før en protesthøring for hver hendelse
som resulterte i en protest fra en båt og som involverer en eller flere
regler i Del 2 eller regel 31, men bare hvis hver av partene er representert
av en person som var om bord ved tidspunktet for hendelsen. Ingen vitner
vil tillates. Men dersom mekleren finner at regel 44.1(b) kanskje gjelder
eller at mekling ikke er passende, vil møtet ikke bli avholdt, og hvis møtet
allerede er i gang, vil det bli avsluttet.

T3

MEKLERENS MENING
Basert på vitneutsagnene gitt av representantene, vil mekleren tilby en
mening om hva protestkomiteen sannsynligvis vil avgjøre:

T4

(a)

protest er ugyldig,

(b)

ingen båt vil bli straffet for å bryte noen regel, eller

(c)

en eller flere båter vil bli straffet for å bryte en regel, idet han også
identifiserer båtene og straffene.

RESULTATET AV EN MEKLING
Etter at mekleren har tilbudt en mening,
(a)

kan en båt ta en straff etter seilasen, og

(b)

kan en båt be om å trekke tilbake sin protest. Mekleren kan i så fall
opptre på vegne av protestkomiteen i samsvar med regel 63.1 og
tillate at protesten blir trukket.

Med mindre alle protester som involverer hendelsen blir trukket tilbake,
vil en protesthøring deretter avholdes.

