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ÄNDRINGAR	  OCH	  RÄTTNINGAR	  GJORDA	  AV	  ISAF	  I	  	  
KAPPSEGLINGSREGLERNA	  2013-‐2016	  
	  
Det	  här	  dokumentet	  kommer	  att	  uppdateras	  under	  2013-‐2016	  för	  att	  visa	  ändringar	  och	  rättningar	  
gjorda	  av	  ISAF.	  Det	  här	  är	  version	  6	  utgiven	  den	  9	  december	  2014.	  
	  
Streckad	  text	  ska	  strykas.	  Understruken	  text	  i	  fetstil	  ska	  läggas	  till.	  
	  
Vid	  frågor,	  vänligen	  skicka	  e-‐mail	  till	  secretariat@isaf.com	  ,	  och	  ställ	  till	  Competitions	  Manager.	  
	  
REGELÄNDRING	  1	  

Den	  här	  regeln	  började	  gälla	  1	  januari	  2014.	  

Appendix	  B	  –	  Regler	  för	  vindsurfing	  

Regel	  B3:	  

	   31	   BERÖRA	  ETT	  MÄRKE	  

	   	   Regel	  31	  stryks.	  Regel	  31	  ändras	  till:	  

	   	   En	  bräda	  får	  beröra	  ett	  märke	  men	  får	  inte	  hålla	  fast	  i	  det.	  

REGELÄNDRING	  2	  

Den	  här	  regeln	  börjar	  gälla	  1	  januari	  2015.	  

Del	  1	  –	  Grundläggande	  regler	  

	   6	   VADSLAGNING	  OCH	  ANTI-‐KORRUPTION	  

Varje	  tävlande	  och	  båtägare	  ska	  rätta	  sig	  efter	  ISAF	  Regulation	  Appendix	  5,	  ”	  The	  

Betting	  and	  Anti-‐corruption	  code”.	  Ett	  påstått	  eller	  faktiskt	  brott	  mot	  den	  här	  regeln	  

ska	  hanteras	  enligt	  reglerna	  i	  det	  appendixet.	  Det	  kan	  inte	  vara	  grund	  för	  en	  protest	  

och	  regel	  63.1	  gäller	  inte.	  

REGELÄNDRING	  3	  

Den	  här	  regeln	  börjar	  gälla	  1	  januari	  2015.	  

Appendix	  C	  –	  Regler	  för	  matchracing	  

C2.9	  Regel	  22.3	  stryks.	  ändras	  till	  ”En	  båt	  som	  rör	  sig	  bakåt	  genom	  vattnet	  ska	  hålla	  

undan	  för	  en	  båt	  som	  inte	  gör	  det.	  



Svensk	  översättning	  2015-‐04-‐18	  
	  

	  

ÄNDRINGAR	  

Följande	  korrekturfel	  ska	  rättas.	  

Appendix	  B	  –	  Regler	  för	  vindsurfing	  

Regel	  B10:	  

	   29	  ÅTERKALLELSER	  

	   b)	  Om	  kappseglingskommittén	  handlar	  enligt	  regel	  29.1	  a	  29a	  och	  brädan	  identifieras,	  

ska	  den	  diskvalificeras	  utan	  förhandling	  även	  om	  kappseglingen	  annulleras.	  

Kappseglingskommittén	  ska	  ropa	  eller	  visa	  brädans	  segelnummer	  och	  den	  ska	  

omedelbart	  lämna	  kappseglingsområdet.	  Om	  kappseglingen	  startas	  på	  nytt	  eller	  seglas	  

om,	  får	  brädan	  inte	  segla	  i	  den.	  

c)	  Om	  kappseglingen	  genomförts	  men	  senare	  annullerats	  av	  protestkommittén	  och	  

kappseglingen	  seglas	  om,	  får	  en	  bräda	  som	  diskvalificerats	  enligt	  regel	  29.1b	  29b	  segla	  

i	  den	  kappseglingen.	  

SSFs	  och	  SBFs	  kommentar:	  Texten	  är	  redan	  ändrad	  i	  den	  svenska	  översättningen	  av	  regelboken	  2013-‐

2016.	  

Regel	  B12:	  

	   64.1	  Straff	  

c)	  Varje	  brott	  mot	  verifieringsreglerna	  kan	  resultera	  i	  uteslutning	  från	  en	  eller	  flera	  

försök	  eller	  från	  tävlingen.	  

SSFs	  och	  SBFs	  kommentar:	  Texten	  är	  redan	  ändrad	  i	  den	  svenska	  översättningen	  av	  regelboken	  2013-‐

2016.	  

	  

A1	  POÄNGBERÄKNING	  I	  SPEED	  



Svensk	  översättning	  2015-‐04-‐18	  
	  

c)	  Om	  det	  är	  lika	  slutplacering	  mellan	  två	  eller	  flera	  brädor	  ska	  den	  eller	  de	  som	  hade	  

det	  snabbaste	  försöket	  under	  tävlingen	  placeras	  före.	  Om	  de	  fortfarande	  har	  samma	  

placering	  så	  ska	  reglerna	  A8.2b	  och	  c	  A8.2	  och	  A8.3	  i	  regel	  B8	  användas.	  

	  

	  	  

	  


