Tillegg 3 Arbitration Prosedyrer
1.Introduksjon
1.1 Dette tillegget gjelder fordi seilingsbestemmelsene tilbyr arbitration som et
alternativ til en vanlig protesthøring.
1.2 Arbitration innebærer en raskere prosedyre og gir en lavere straff for brudd på
regler som kvalifiserer for en arbitration.
2. Avvise Arbitration
Dersom noen av partene i en protest ikke ønsker at saken skal gå til arbitration, skal
protesten høres ved en vanlig protesthøring.
3. Godta Arbitration
3.1 Dersom begge partene ønsker arbitration har de samtidig godtatt at:
(a) protesten er gyldig,
(b) ingen vitner vil bli hørt I forbindelse med arbitration,
(c) spørsmål fra partenes side vil bli begrenset til spørsmål som er
nødvendige for å etablere de grunnleggende kjensgjerningene, og
(d) arbitration avgjørelsen er endelig.
4. Arbitration Prosedyrer
4.1 To medlemmer av protestkomiteen vil lede arbitration.
4.2 De to dommerne vil høre vitnemål fra partene og deretter gi en av følgende
avgjørelser:
(a) Ingen båt brøt noen regel,
(b) en av eller begge båtene brøt en regel i Del 2 og vil få en Arbitration Straff,
eller
(c) saken vil bli sendt tilbake til en protesthøring.
5. Arbitration Straff
5.1 En Arbitration Straff (ARB) vil være en 30% poengstraff (rundet opp til neste hele
tall) av antall påmeldte båter i klassen.
5.2 Hvis en poengstraff under dette systemet vil resultere i poeng som er dårligere enn
DSQ, skal straffen gjøres tilsvarende poeng for DSQ.
5.3 Poeng for andre båter skal ikke endres.
6. Protest Høringer
6.1 Hvis en arbitration blir sendt tilbake for en høring av protestkomiteen, eller hvis
protestkomiteen initierer en gjenåpning av en arbitration, vil eventuell straff for et
brudd på en regel i Del 2 fremdeles være en Arbitration Straff.
6.2 En part i en arbitration kan ikke be om en gjenåpning.
6.3 Dersom en arbitration går til en protesthøring under bestemmelse 6.1 kan en av,
eller begge, dommerne fra arbitration være medlemmer i panelet som hører saken.

