Ändringar och rättelser
utfärdade av World Sailing i
Kappseglingsreglerna 2017 – 2020
Detta dokument kommer att uppdateras mellan den 1 oktober 2016 och 31 december 2020 för att visa
de ändringar och rättelser som är gjorda av World Sailing.
Detta är version 2.
För eventuella frågor, skicka ett mail till ssf@ssf.se och be att din fråga handläggs av Regelkommittén.

Ändringar
Ändring #1
Utfärdad den 20 oktober 2016, ändrad den 8 december 2017
Appendix G – Nationalitetsbokstäver
World Sailing har ändrat och lagt till nationalitetsbokstäver.
Se aktuell version på World Sailings hemsida.

Ändring #2
Utfärdad den 8 december 2017
Följande ändringar godkändes i november 2017 vid World Sailings årsmöte. Dessa ändringar gäller
från och med 1 januari 2018.
I Definitioner, ändra Part (e) till:
(e)

en stödperson som är föremål för en förhandling enligt regel 60.3d eller regel 69; varje båt en
sådan person stödjer; en person utsedd att presentera ett påstående under regel 60.3d.

Ändra regel 63.1 till:
63.1 Krav på förhandling
En båt eller tävlande får inte straffas utan förhandling med undantag för vad som anges i
reglerna 30.2, 30.3, 30.4, 64.3d, 64.4b, 69, 78.2, A5 och P2. Beslut om gottgörelse får inte fattas
utan förhandling. Protestkommittén ska behandla alla protester och ansökningar om gottgörelse
som har lämnats in till tävlingsexpeditionen, om den inte tillåter att protesten eller ansökan tas
tillbaka.

Lägg till en ny regel 63.9:
63.9 Förhandling under regel 60.3d – Stödperson
Om protestkommittén beslutar att kalla till en förhandling under regel 60.3d, ska den omgående
följa procedurerna i reglerna 63.2, 63.3, 63.4 och 63.6, förutom att den information som ges till
parterna ska specificera det påstådda brottet och en person kan utses av protestkommittén för att
presentera påståendet.
Ändra regel 64.4 till:
64.4 Beslut rörande stödpersoner
a) När en protestkommitté finner att en stödperson som är part i en förhandling enligt 60.3d
eller regel 69 har brutit mot en regel, kan den
1) ge en varning,
2) utesluta personen från tävlingen eller tävlingsplatsen, frånta personen rättigheter eller
förmåner, eller
3) vidta annan åtgärd inom sitt behörighetsområde såsom reglerna tillåter.
b) Protestkommittén får också straffa en båt som är part i förhandling enligt regel 60.3d eller
regel 69 för ett brott mot reglerna som en stödperson gjort sig skyldig till genom att ändra en
båts poäng i en enskild kappsegling, upp till och med DSQ, när protestkommittén finner att
1) båten kan ha haft fördel i tävlingen genom stödpersonens regelbrott, eller
2) stödpersonen begick ytterligare regelbrott efter att protestkommittén har varnat båten
skriftligen, efter en tidigare förhandling, att straff kan ges.

Rättelser
Rättelse #1
Utfärdad den 20 oktober 2016
Redan införd i vår regelbok.

Rättelse #2
Utfärdad den 20 oktober 2016
Redan införd i vår regelbok.

Rättelse #3
Utfärdad den 20 oktober 2016
Appendix B – Regler för vindsurfing
I Ändringar i definitionerna:
Ta bort ändringen av ”Tillbörlig kurs”
Övriga ändringar är redan införda i vår regelbok.

