2015-11-20

Påstående
1
Varje enskild rörelse av kroppen som tydligt driver båten är förbjuden.
2
En båt får vricka för att undvika kontakt med en annan båt.
3
Det är tillåtet att upprepat pumpa seglet för att vända lattor rätt förutsatt att
åtgärden inte tydligt driver båten.
4
En båts besättning måste förhindra att båten gungar (rullar), när den
seglar undanvind.
5
Det är förbjudet att kränga båten mot lovart för att underlätta att båten
faller av.
6
Det är tillåtet att upprepat gunga båten i platt vatten, förutsatt att båten
ändrar kurs vid varje gungning.
7
Lutningen av båten ska överensstämma med hur mycket båten ändrar
kurs.

8
När man kränger båten mot lovart för att falla, har man alltid rätt att pumpa
seglet en gång.
9
Det är tillåtet att flytta kroppen långskepps (framåt och bakåt) i samspel
med vågorna när man kryssar.
10
Med surfning menas att snabbt öka farten på framsidan av en våg.
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Påstående
11
Det är förbjudet med en hemtagning i vilket segel som helst för att försöka
få båten att surfa eller plana, när det är tveksamt om det är surfnings- eller
planingsförhållanden.
12
För att få igång surfning eller planing får besättningen ta hem i vilket segel
som helst.
13
En båts besättning får pumpa i avsikt att få igång surfning, när båten
redan planar.
14
Lätta och mjuka (gentle) rörelser med rodret åt båda sidor som inte driver
båten framåt eller hindrar den att röra sig bakåt är tillåtna.
15
Upprepade kraftiga rörelser av rodret är tillåtna när en båt ligger högre än
dikt bidevind och den tydligt ändrar kurs mot dikt bidevind.
16
Efter att en båt fastnat i ett märke, kan den vricka för att komma loss från
märket.

17

När en båts besättning, under en stagvändning och efter att båten kommit
till dikt bidevind, väntar med att resa upp båten gäller inte längre
undantaget som tillåter överdrivna kroppsrörelser.

18

När flagga O visas är pumpning, gungning och vrickning tillåtet.

19

De i klassreglerna angivna undantagen från regel 42 gäller inte längre från
det att flagga R visas.

20

En båt kan få gottgörelse då kappseglingkommittén inte visar flagga O,
när vindhastigheten överstiger den gräns som angivits i klassregeln.
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