ENDRINGER OG RETTELSER I
KAPPSEILINGSREGLENE 2017-2020
VEDTATT AV WORLD SAILING OG NSF
Dette dokumentet vil fortløpende bli oppdatert i 2017-2020 for å vise alle
endringer og rettelser gjort av World Sailing (WS) og Norges Seilforbund (NSF).
Dette er versjon 1, utstedt 20. januar 2018.
Eventuelle spørsmål rettes til NSFs sekretariat.

ENDRINGER
ENDRING #1
Publisert 20. oktober 2016, endret 8. desember 2017
Appendiks G - Kjennemerker på seil
World Sailing har endret tabellen med landskoder ved å tilføye følgende
bokstavkoder. Dette avspeiler den nylige opptagelsen av Brunei Darussalam,
Cambodia og Timore Leste som nasjonale myndigheter under World Sailing.
Brunei Darussalam
Cambodia
Timore Leste

BRU
CAM
TLS

I tillegg er de nasjonale seilbokstaver for Singapore endret fra SIN til SGP.

ENDRING #2
Publisert 8. desember 2017
Følgende endringer ble godkjent i november 2017 på World Sailing sin årlige
konferanse. Endringene trer i kraft 1. januar 2018.

I Definisjonene, er part (e) endret til:
(e) en supportperson som er kalt inn til en høring under regel 60.3(d) eller 69;
enhver båt denne personen støtter; en person oppnevnt for å presentere en
påstand under regel 60.3(d).

Regel 63.1 er endret til:
63.1 Krav om en høring
En båt eller deltager skal ikke straffes uten en protesthøring, unntatt
som fastsatt i reglene 30.2, 30.3, 30.4, 64.3(d), 64.4(b), 69, 78.2, A5 og P2.
En avgjørelse om godtgjørelse skal ikke gjøres uten en høring.
Protestkomiteen skal høre alle protester og søknader om godtgjørelse som
har blitt levert til regattakontoret, med mindre den tillater at en protest eller
søknad blir trukket tilbake.

Tilføy ny regel 63.9:
63.9 Høringer under regel 60.3(d) - supportpersoner
Hvis protestkomiteen beslutter å kalle inn til en høring under regel 60.3(d),
skal den straks følge prosedyrene i reglene 63.2, 63.3, 63.4 og 63.6, med
unntak av at informasjonen som gis partene skal være detaljer om det
påståtte bruddet, og en person kan oppnevnes av protestkomiteen for å
presentere påstanden.

Regel 64.4 er endret til:
64.4 Avgjørelser vedrørende supportpersoner
(a)

Når protestkomiteen finner at en supportperson som er part i en
høring under regel 60.3(d) eller 69 har brutt en regel, kan den
(1)

gi en advarsel,

(2)
(3)

(b)

utestenge personen fra stevnet eller stevneområdet eller fjerne
eventuelle privilegier eller goder, eller
foreta andre handlinger innen dens ansvarsområde, slik det er
foreskrevet i reglene.

Protestkomiteen kan også straffe en båt som er part i en høring under
regel 60.3(d) eller 69 for brudd på en regel begått av en
supportperson, ved å endre båtens score i en enkelt seilas, opp til og
inkludert DSQ, når protestkomiteen finner at
(1)
(2)

båten kan ha tjent en konkurransefordel som følge av
supportpersonens regelbrudd, eller
supportpersonen begikk ytterligere brudd etter at
protestkomiteen ved en tidligere høring har gitt en skriftlig
advarsel om at det kan bli ilagt en straff.

RETTELSER
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