RACING RULES OF SAILING
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RACE SIGNALS
The meanings of visual and sound signals are stated below. An arrow pointing up or down
(   ) means that a visual signal is displayed or removed. A dot (  ) means a sound; five short
dashes (– – – – –) mean repetitive sounds; a long dash (—) means a long sound. When a visual
signal is displayed over a class flag, the signal applies only to that class.

Postponement Signals

AP Races not started are
postponed. The warning
signal will be made 1
minute after removal
unless at that time the race
is postponed again or
abandoned.

AP over H Races not
started are postponed.
Further signals ashore.

AP over A Races not
started are postponed.
No more racing today.

AP over a numeral pennant 1–9
Postponement of
1-9 hours from
the scheduled
starting time.

Pennant 5

Pennant 1

Pennant 6

a laskemisesta, ellei
purjehdusta silloin lykätä
Abandonment
Signals
uudelleen
tai mitätöidä.

N All races that have
started are abandoned.
Return to the starting area.
The warning signal will
be made 1 minute after
removal unless at that time
the race is abandoned
again or postponed.

Pennant 2

Pennant 7

Pennant 3

Pennant 8

N over H All races are
abandoned. Further
signals ashore.

Pennant 4

Pennant 9

N over A All races are
abandoned. No more
racing today.

SEMNALE DE CURSĂ
Semnificaţiile semnalelor vizuale şi sonore sunt declarate mai jos. O săgeată îndreptată în sus sau în
jos (   ) înseamnă că un semnal vizual este arborat sau coborât. Un punct (  ) înseamnă un sunet;
cinci liniuţe (– – – – –) înseamnă sunete repetate; o linie lungă (—) înseamnă un sunet lung. Când
un semnal vizual este arborat peste un pavilion de clasă, semnalul se aplică numai acelei clase.

Semnale de amânare

AP Cursele al căror start nu a
fost dat sunt amânate. Semnalul de avertizare va fi făcut
la 1 minut după coborâre în
afară de cazul în care în acel
moment cursa este amânată
iar sau abandonată.

AP peste H Cursele al căror AP peste A Cursele al căror
start nu a fost dat sunt amânate. start nu a fost dat sunt amânate.
Viitoarele semnale pe mal.
Nu se mai aleargă curse astăzi.

AP peste o flamură numerică 1–9
Amânare de 1-9
ore de la ora
programată
pentru start.

Flamura 5

Flamura 1

Flamura 6

Flamura 2

Flamura 7

Flamura 3

Flamura 8

Flamura 4

Flamura 9

Abandonment Signals

N Toate cursele al căror start
a fost dat sunt abandonate.
Reveniţi în zona de start.
Semnalul de start va fi făcut 1
minut după coborâre în afară
de cazul în care în acel
moment cursa este
abandonată iar sau amânată.

N peste H Toate cursele
sunt abandonate.
Viitoarele semnale pe mal.

N peste A Toate cursele
sunt abandonate. Nu se mai
aleargă curse astăzi.

Preparatory Signals

P Preparatory
signal.

I Rule 30.1
is in effect.

Z Rule 30.2
is in effect.

U Rule 30.3
is in effect.

Recall Signals

Black flag.
Rule 30.4 is
in effect.

Shortened Course

First Substitute General recall.
The warning signal will be made
1 minute after removal.

X Individual recall.

S The course has
been shortened. Rule
32.2 is in effect.

Changing the Next Leg

C The position
of the next mark
has been changed:

to starboard;

to port;

to decrease
the length
of the leg;

to increase
the length
of the leg.

Other Signals

(no sound)

L Ashore: A notice
to competitors has
been posted.
Afloat: Come within
hail or follow this
vessel.

M The object
displaying this
signal replaces a
missing mark.
merkin.

Y Wear a personal
flotation device
(see rule 40).

Blue flag or
shape. This race
committee vessel
is in position at
the finishing line.

Semnale preparatoare

P Semnal
preparator.

I Regula 30.1
este în vigoare.

Z Regula 30.2
este în vigoare.

U Regula 30.3
este în vigoare.

Semnale de rechemare

Pavilion Negru.
Regula 30.4
este în vigoare.

Traseu scurtat

X Rechemare individuală Primul substitut Rechemare generală
Semnalul de avertizare va fi făcut la 1
minut după coborâre.

S Traseul a fost
scurtat. Regula 32.2
este în vigoare.

Schimbarea următoarei laturi

C Poziţia
următoarei balize
a fost schimbată:

la tribord;

la babord;

pt a micşora
lungimea
laturii;

Pt a mări
lungimea
laturii.

Alte semnale

(fără sunet)

L Pe mal: Un anunţ
către concurenţi a fost
afişat.
Pe apă: Apropie-te să
mă poţi auzi sau
urmează aceast vas.

M Obiectul
arborând acest
semnal înlocuieşte
o baliză lipsă.

Y Purtaţi un echipament Pavilion Albastru
personal de flotabilitate. sau formă. Aceast
vas al comitetului
(vezi regula 40).
este în poziţie la
linia de sosire.
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INTRODUCTION
The Racing Rules of Sailing includes two main sections. The first,
Parts 1–7, contains rules that affect all competitors. The second, the
appendices, provides details of rules, rules that apply to particular
kinds of racing, and rules that affect only a small number of
competitors or officials.
Terminology
A term used in the sense stated in the Definitions is printed in italics
or, in preambles, in bold italics (for example, racing and racing).
Each of the terms in the table below is used in The Racing Rules of
Sailing with the meaning given.
Term
Boat
Competitor
National
authority
Race
committee
Racing rule
Technical
committee
Vessel

Meaning
A sailboat and the crew on board.
A person who races or intends to race in the event.
A World Sailing member national authority.
The race committee appointed under rule 89.2(c)
and any other person or committee performing a
race committee function.
A rule in The Racing Rules of Sailing.
The technical committee appointed under rule
89.2(c) and any other person or committee
performing a technical committee function.
Any boat or ship.

Other words and terms are used in the sense ordinarily understood in
nautical or general use.
Notation The notation ‘[DP]’ in a rule means that the penalty for a
breach of the rule may, at the discretion of the protest committee, be
less than disqualification. Guidelines for discretionary penalties are
available on the World Sailing website.
Revision The racing rules are revised and published every four
years by World Sailing, the international authority for the sport. This
edition becomes effective on 1 January 2017 except that for an event
beginning in 2016 the date may be postponed by the notice of race
5

INTRODUCERE
Regulile de cursă pentru veliere includ două secţiuni principale.
Prima, părţile 1–7, conţine reguli care afectează toţi concurenţii. A
doua, anexele, asigură amănunte ale regulilor, reguli care se aplică la
anumite feluri de curse, şi reguli care afectează numai un număr mic
de concurenţi sau oficiali.
Terminologie
Un termen folosit în sensul declarat în definiţii este tipărit cu cursive sau,
în preambuluri, cu aldine cursive (de exemplu, concurând şi concurând).
Fiecare din termenii din tabelul de mai jos este folosit în Regulile de
cursă pentru veliere cu înţelesul acordat
Termen
Ambarcaţiune
Competitor
Autoritate
naţională
Comitet de
cursă

Înţeles
O ambarcaţiune cu vele şi echipajul de la bord.
O persoană care aleargă sau intenţionează să alerge în competiţie.
O autoritate naţională membră a World Sailing.

Comitetul de cursă numit conform regulii 89.2(c) şi
orice altă persoană sau comitet exercitând o funcţie a
comitetului de cursă.
Regulă de cursă O regulă din Regulile de cursă pentru veliere.
Comitet
Comitetul tehnic numit conform regulii 89.2(c) şi
tehnic
orice altă persoană sau comitet exercitând o funcţie a
comitetului tehnic.
Vas
Orice ambarcaţiune sau navă.
Alte cuvinte sau termeni sunt folosite în sensul obişnuit înţeles în
uzanţele nautice sau generale.
Notaţie Notaţia ‘[DP]’ într-o regulă înseamnă că penalizarea pentru
o încălcare a regulii poate fi, la discreţia comitetului de protest, mai
mică decât descalificarea. Instrucţiunile pentru penalizările
discreţionare sunt disponibile pe website-ul World Sailing.
Revizuire
Regulile de cursă sunt revizuite şi publicate la fiecare
patru ani de World Sailing, autoritatea internaţională a sportului.
Această ediţie devine efectivă la 1 ianuarie 2017 cu excepţia că, pentru
un concurs care începe în 2016, data poate fi amânată prin anunţul de
5
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and sailing instructions. Marginal markings indicate important
changes to Parts 1–7 and the Definitions in the 2013–2016 edition.
No changes are contemplated before 2021, but any changes
determined to be urgent before then will be announced through
national authorities and posted on the World Sailing website.
Appendices
When the rules of an appendix apply, they take
precedence over any conflicting rules in Parts 1–7 and the
Definitions. Each appendix is identified by a letter. A reference to a
rule in an appendix will contain the letter and the rule number (for
example, ‘rule A1’). The letters I, O and Q are not used to designate
appendices in this book.
World Sailing Codes The World Sailing Codes are listed in the
table below. The codes are published in the World Sailing
Regulations.
Title

Racing Rule

Regulation

Advertising Code

80

20

Anti-Doping Code

5

21

Betting and Anti-Corruption
Code

6

37

Disciplinary Code

7

35

75.2

19

79

22

Eligibility Code
Sailor Classification Code

These Codes are referred to in the definition Rule but are not
included in this book because they can be changed at any time. The
most recent versions of the codes are published on the World Sailing
website; new versions will be announced through national
authorities.
Cases and Calls World Sailing publishes interpretations of the
racing rules in The Case Book for 2017–2020 and recognizes them as
authoritative interpretations and explanations of the rules. It also
publishes The Call Book for Match Racing for 2017–2020 and The
Call Book for Team Racing for 2017–2020, and it recognizes them as
authoritative only for umpired match or team racing. These
publications are available on the World Sailing website.
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cursă şi instrucţiunile de cursă. Semnele marginale indică schimbările
importante ale parţilor 1–7 şi ale definiţiilor faţă de ediţia 2013-2016.
Nu sunt aşteptate schimbări înainte de 2021, dar orice schimbări
determinate a fi urgente înainte de această dată vor fi anunţate prin
autorităţile naţionale şi postate pe website-ul World Sailing.
Anexe Când se aplică regulile unei anexe, ele au întâietate în faţa
oricăror reguli contrare din Părţile 1–7 şi din Definiţii. Fiecare
anexă este identificată printr-o literă. O referire la o regulă dintr-o
anexă va conţine litera şi numărul regulii (de exemplu, ‘regula A1’).
Literele I, O şi Q nu sunt folosite pentru desemna anexe în această
carte.
Codurile World Sailing Codurile World Sailing sunt listate în
tabelul de mai jos. Codurile sunt publicate în regulamentele World
Sailing.
Titlu

Regulă de cursă

Regulament

Cod de reclamă

80

20

Cod Anti-Doping

5

21

Cod pentru pariuri şi
Anti-Corupţie

6

37

Cod Disciplinar

7

35

75.2

19

79

22

Cod de Eligibilate
Codul clasificării veliştilor

La aceste coduri se face referire în Regula definiţie dar nu sunt
incluse în această carte pentru că pot fi schimbate oricând. Cele
mai recente versiuni ale codurilor sunt publicate pe website-ul
World Sailing; noile versiuni vor fi anunţate prin autorităţile
naţionale.
Cazuri şi îndrumări World Sailing publică interpretările regulilor de
cursă în Cartea cazurilor pentru 2017-2020 şi le recunoaşte ca
interpretări şi explicaţii autorizate ale regulilor. De asemenea publică
Îndrumătorul pentru Match Racing pentru 2017-2020 şi Îndrumătorul
pentru curse pe echipe pentru 2017-2020, şi le recunoaşte ca autorizate
numai pentru match-uri sau curse pe echipe jurizate pe apă. Aceste
publicaţii sunt disponibile pe website-ul World Sailing.
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DEFINITIONS
A term used as stated below is shown in italic type or, in preambles, in bold
italic type. The meaning of several other terms is given in Terminology in the
Introduction.
Abandon A race that a race committee or protest committee abandons is
void but may be resailed.
Clear Astern and Clear Ahead; Overlap One boat is clear astern of another
when her hull and equipment in normal position are behind a line abeam
from the aftermost point of the other boat’s hull and equipment in normal
position. The other boat is clear ahead. They overlap when neither is clear
astern. However, they also overlap when a boat between them overlaps both.
These terms always apply to boats on the same tack. They apply to boats on
opposite tacks only when rule 18 applies between them or when both boats
are sailing more than ninety degrees from the true wind.
Conflict of Interest A person has a conflict of interest if he
(a) may gain or lose as a result of a decision to which he contributes,
(b) may reasonably appear to have a personal or financial interest which
could affect his ability to be impartial, or
(c) has a close personal interest in a decision.
Fetching A boat is fetching a mark when she is in a position to pass to
windward of it and leave it on the required side without changing tack.
Finish A boat finishes when any part of her hull, or crew or equipment in
normal position, crosses the finishing line from the course side. However, she
has not finished if after crossing the finishing line she
(a) takes a penalty under rule 44.2,
(b) corrects an error under rule 28.2 made at the line, or
(c) continues to sail the course.
Keep Clear A boat keeps clear of a right-of-way boat
(a) if the right-of-way boat can sail her course with no need to take
avoiding action and,
(b) when the boats are overlapped, if the right-of-way boat can also change
course in both directions without immediately making contact.
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Un termen folosit aşa cum este declarat mai jos este tipărit cu caractere
cursive sau, în preambuluri, cu caractere aldine cursive. Înţelesul altor
diverşi termeni este dat în Terminologie în Introducere.
Abandon O cursă pe care comitetul de cursă sau comitetul de protest o
abandonează este nulă dar poate fi realergată.
Drum liber înapoi şi drum liber înainte; Angajare O ambarcaţiune este în drum liber înapoi
faţă de alta când coca şi echipamentul său în poziţie normală sunt în spatele unei linii
perpendiculare prin cel mai din urmă punct al cocii şi echipamentului în poziţie normală al
celeilalte ambarcaţiuni. Cealaltă ambarcaţiune este în drum liber înainte. Ele se angajează când
nici una nu este în drum liber înapoi. Totuşi, ele se angajează deasemenea când o ambarcaţiune
între ele se angajează cu ambele. Aceşti termeni se aplică întotdeauna ambarcaţiunilor cu
aceleaşi mure. Ele se aplică ambarcaţiunilor cu mure opuse numai când regula 18 se aplică între
ele sau când ambele ambarcaţiuni navigă la mai mult de nouăzeci grade de vântul adevărat.
Conflict de interese O persoană are un conflict de interese dacă ea
(a) poate câştiga sau pierde ca rezultat al deciziei la care ea contribuie,
(b) poate apărea rezonabil ca având un interes personal sau financiar care îi
poate afecta abilitatea de a fi imparţială, sau
(c) are un interes personal apropiat în decizie.
Prinderea O ambarcaţiune prinde o baliză când este într-o poziţie din care
trece prin vântul acesteia şi o lasă pe partea cerută fără să schimbe murele.
Sosire O ambarcaţiune soseşte când orice parte a cocii, echipajului sau
echipamentului său în poziţie normală, taie linia de sosire dinspre traseu.
Totuşi, ea nu a sosit dacă după tăierea liniei de sosire ea
(a) face o penalizare conform regulii 44.2,
(b) corectează o eroare, conform regulii 28.2, făcută la linie sau
(c) continuă să navige pe traseu.
Evitare O ambarcaţiune evită o ambarcaţiune cu drept de trecere
(a) dacă ambarcaţiunea cu drept de trecere poate naviga pe drumul ei fără a
fi nevoită să facă o actiune de evitare şi,
(b) când ambarcaţiunile sunt angajate, dacă ambarcaţiunea cu drept de trecere poate
deasemenea să schimbe de drum în ambele direcţii fără a face imediat contact.
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Leeward and Windward A boat’s leeward side is the side that is or, when
she is head to wind, was away from the wind. However, when sailing by the
lee or directly downwind, her leeward side is the side on which her mainsail
lies. The other side is her windward side. When two boats on the same tack
overlap, the one on the leeward side of the other is the leeward boat. The
other is the windward boat.
Mark
An object the sailing instructions require a boat to leave on a
specified side, and a race committee vessel surrounded by navigable water
from which the starting or finishing line extends. An anchor line or an object
attached accidentally to a mark is not part of it.
Mark-Room Room for a boat to leave a mark on the required side. Also,
(a) room to sail to the mark when her proper course is to sail close to it,
and
(b) room to round the mark as necessary to sail the course.
However, mark-room for a boat does not include room to tack unless she is
overlapped inside and to windward of the boat required to give mark-room
and she would be fetching the mark after her tack.
Obstruction An object that a boat could not pass without changing course
substantially, if she were sailing directly towards it and one of her hull
lengths from it. An object that can be safely passed on only one side and an
area so designated by the sailing instructions are also obstructions. However,
a boat racing is not an obstruction to other boats unless they are required to
keep clear of her or, if rule 23 applies, avoid her. A vessel under way,
including a boat racing, is never a continuing obstruction.
Overlap See Clear Astern and Clear Ahead; Overlap.
Party A party to a hearing is
(a) for a protest hearing: a protestor, a protestee;
(b) for a request for redress: a boat requesting redress or for which redress
is requested, a race committee acting under rule 60.2(b), a technical
committee acting under rule 60.4(b);
(c) for a request for redress under rule 62.1(a): the body alleged to have
made an improper action or omission;
(d) a person against whom an allegation of a breach of rule 69 is made; a
person presenting an allegation under rule 69;
(e) a support person subject to a hearing under rule 60.3(d).
However, the protest committee is never a party.
8
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Sub vânt şi în vânt Partea sub vânt a unei ambarcaţiuni este partea care este
sau, când este cu prova în vânt, care a fost opusă vântului. Totuşi, când navigă
cu mare larg sau direct sub vânt, partea ei de sub vânt este partea pe care stă
randa sa. Cealaltă parte este partea sa din vânt. Când două ambarcaţiuni
cuaceleaşi mure se angajează, cea care este pe partea de sub vânt a celeilalte
este ambarcaţiunea sub vânt. Cealaltă este ambarcaţiunea în vânt.
Baliză Un obiect pe care instrucţiunile de cursă cer unei ambarcaţiuni, să-l
lase pe o parte specificată şi un vas al comitetului de cursă înconjurat de apă
navigabilă, de la care se prelungesc liniile de start sau sosire. O parâmă de
ancoră sau un obiect ataşat accidental de o baliză nu este parte a acesteia.
Loc la baliză Loc pentru ca o ambarcaţiune să lase o baliză pe partea cerută. Deasemenea,
(a) loc pentru a naviga către baliză când drumul ei normal este să navige
aproape de ea, şi
(b) loc să ocolească baliza aşa cum este necesar pentru a naviga pe traseu.
Totuşi, loc la baliză pentru o ambarcaţiune nu include loc pentru voltă în afară
de cazul în care ea este angajată la interior şi în vânt faţă de o ambarcaţiune
căreia i se cere să facă loc la baliză şi ar prinde baliza după volta ei.
Obstacol Un obiect pe care o ambarcaţiune nu-l putea dubla fără o schimbare de drum
substanţială, dacă naviga direct spre el şi la o lungime a cocii sale de el. Un obiect
care poate fi dublat în siguranţă numai pe o singură parte şi o zonă astfel desemnată
de instrucţiunile de cursă sunt deasemenea obstacole. Totuşi, o ambarcaţiune care
concurează nu este un obstacol pentru celelalte ambarcaţiuni decât dacă acestora li
se cere să o evite sau, dacă se aplică regula 23, să o ferească. Un vas pe drum,
incluzând o ambarcaţiune care concurează, nu este niciodată un obstacol continuu.
Angajare Vezi Drum liber înapoi şi drum liber înainte; Angajare.
Parte O parte la audiere este
(a) pentru o audiere a unui protest: un protestant, un protestat;
(b) pentru o cerere de compensare: o ambarcaţiune care cere compensare sau
pentru care o compensare este cerută, un comitet de cursă acţionând conform
regulii 60.2(b), un comitet tehnic acţionând conform regulii 60.4(b);
(c) pentru o cerere de compensare conform regulii 62.1(a): organismul
presupus a fi făcut o acţiune incorectă sau o omisiune;
(d) o persoană împotriva căreia a fost făcută o alegaţie de încălcare a
regulii 69; o persoană prezentând o alegaţie conform regulii 69;
(e) o persoană suport subiect a unei audieri conform regulii 60.3(d).
Totuşi, un comitet de protest nu este niciodată o parte.
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Postpone A postponed race is delayed before its scheduled start but may be
started or abandoned later.
Proper Course A course a boat would sail to finish as soon as possible in
the absence of the other boats referred to in the rule using the term. A boat
has no proper course before her starting signal.
Protest An allegation made under rule 61.2 by a boat, a race committee, a
technical committee or a protest committee that a boat has broken a rule.
Racing A boat is racing from her preparatory signal until she finishes and
clears the finishing line and marks or retires, or until the race committee
signals a general recall, postponement or abandonment.
Room The space a boat needs in the existing conditions, including space to
comply with her obligations under the rules of Part 2 and rule 31, while
manoeuvring promptly in a seamanlike way.
Rule
(a) The rules in this book, including the Definitions, Race Signals,
Introduction, preambles and the rules of relevant appendices, but not
titles;
(b)

(c)

(d)
(e)
(f)
(g)

World Sailing Advertising Code, Anti-Doping Code, Betting and AntiCorruption Code, Disciplinary Code, Eligibility Code, Sailor
Classification Code, respectively Regulations 20, 21, 37, 35, 19 and 22;
the prescriptions of the national authority, unless they are changed by
the notice of race or sailing instructions in compliance with the national
authority’s prescription, if any, to rule 88.2;
the class rules (for a boat racing under a handicap or rating system, the
rules of that system are ‘class rules’);
the notice of race;
the sailing instructions; and
any other documents that govern the event.

Start A boat starts when, having been entirely on the pre-start side of the
starting line at or after her starting signal, and having complied with rule 30.1
if it applies, any part of her hull, crew or equipment crosses the starting line
in the direction of the first mark.
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DEFINIŢII

Amânare O cursă amânată este întârziată înaintea startului său programat
dar căreia îi poate fi dat startul sau poate fi abandonată mai târziu.
Drum normal Un drum pe care o ambarcaţiune ar trebui să navige pentru a sosi cât de
repede posibil în absenţa celorlalte ambarcaţiuni la care se face referire în regula folosind
termenul. O ambarcaţiune nu are drum normal înainte de semnalul său de start.
Protest O alegaţie, făcută conform regulii 61.2 de o ambarcaţiune, un comitet de cursă,
un comitet tehnic sau un comitet de protest, că o ambarcaţiune a încălcat o regulă.
Concurând O ambarcaţiune concurează de la semnalul său preparator până
soseşte şi degajează linia şi balizele de sosire sau se retrage sau până când
comitetul de cursă semnalează o rechemare generală, amânare sau abandonare.
Loc Spaţiul necesar unei ambarcaţiuni în condiţiile existente, incluzând
spaţiul pentru a se conforma cu obligaţiile sale conform regulilor din Partea 2
şi regula 31 în timp ce manevrează promptcu abilitate marinărească.
Regulă
(a) Regulile din această carte, incluzând definiţiile, semnalele de cursă,
introducerea, preambulurile şi regulile anexelor relevante, dar nu
titlurile;
(b)

(c)

(d)
(e)
(f)
(g)

Codul de reclamă, codul anti-doping, codul pentru pariuri şi anticorupţie, codul disciplinar, codul de eligibilitate şi codul de clasificare
al veliştilor ale World Sailing, respectiv regulile 20,21, 37, 35, 19 şi 22;
prescripţiile autorităţii naţionale, în afară de cazul în care ele sunt modificate anunţul de cursă sau de instrucţiunile de cursă în concordanţă cu
prescripţia autorităţii naţionale, dacă există, la regula 88.2;
regulile de clasă (pentru o ambarcaţiune concurând conform unui sistem
de handicap sau clasificare, regulile acelui sistem sunt ‘regulile de clasă’);
anunţul de cursă;
instrucţiunile de cursă; şi
orice alte documente care guvernează concursul.

Start O ambarcaţiune ia startul când, după ce a fost în întregime în partea de
pre-start a liniei de start la sau după semnalul său de start şi după ce s-a
conformat cu regula 30.1 dacă se aplică, orice parte a cocii, echipajului sau
echipamentului său taie linia de start în direcţia spre prima baliză.
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DEFINITIONS

Support Person Any person who
(a) provides, or may provide, physical or advisory support to a competitor,
including any coach, trainer, manager, team staff, medic, paramedic or
any other person working with, treating or assisting a competitor in or
preparing for the competition, or
(b) is the parent or guardian of a competitor.
Tack, Starboard or Port
A boat is on the tack, starboard or port,
corresponding to her windward side.
Windward See Leeward and Windward.
Zone The area around a mark within a distance of three hull lengths of the
boat nearer to it. A boat is in the zone when any part of her hull is in the zone.
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DEFINIŢII

Persoană suport Orice persoană care
(a) asigură sau poate asigura, suport fizic sau consultativ unui concurent,
incluzând orice coach, antrenor, manager, membru al echipei, medic,
paramedic sau orice altă persoană lucrând cu, tratând sau asistând un
competitor în competiţie sau în pregătirea pentru competiţie, or
(b) este părinte sau tutore a unui competitor.
Mure, Tribord sau babord
O ambarcaţiune este cu mure, tribord sau
babord, corespunzător cu partea sa din vânt.
Sub vânt Vezi sub vânt şi în vânt
Zonă Zona înconjurând o baliză până la o distanţă de trei lungimi ale cocii ambarcaţiunii
cea mai apropiată de ea. O ambarcaţiune este în zonă când orice parte a cocii ei este în zonă.
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BASIC PRINCIPLES
SPORTSMANSHIP AND THE RULES
Competitors in the sport of sailing are governed by a body of rules
that they are expected to follow and enforce. A fundamental principle
of sportsmanship is that when competitors break a rule they will
promptly take a penalty, which may be to retire.
ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY
Participants are encouraged to minimize any adverse environmental
impact of the sport of sailing.

PART 1

FUNDAMENTAL RULES
1

SAFETY

1.1

Helping Those in Danger
A boat or competitor shall give all possible help to any person or
vessel in danger.

1.2

Life-Saving Equipment and Personal Flotation Devices
A boat shall carry adequate life-saving equipment for all persons on
board, including one item ready for immediate use, unless her class
rules make some other provision. Each competitor is individually
responsible for wearing a personal flotation device adequate for the
conditions.

2

FAIR SAILING
A boat and her owner shall compete in compliance with recognized
principles of sportsmanship and fair play. A boat may be penalized
under this rule only if it is clearly established that these principles
have been violated. The penalty shall be either disqualification or
disqualification that is not excludable.

11

PRINCIPIILE DE BAZĂ
SPORTIVITATEA ŞI REGULILE
Competitorii în sportul navigaţiei cu vele sunt guvernaţi de un set de
reguli pe care sunt aşteptaţi să le urmeze şi să le aplice. Un principiu
fundamental al sportivităţii este că atunci când şi concurenţii încalcă
o regulă ei vor face prompt o penalizare, care poate fi să se retragă.
RESPONSABILITATEA FAŢĂ DE MEDIU
Participanţii sunt încurajaţi să minimizeze orice impact contrar
mediului al sportului navigaţiei cu vele.

PARTEA 1

REGULI FUNDAMENTALE
1

SIGURANŢA

1.1

Ajutarea celor în pericol
O ambarcaţiune sau un concurent trebuie să dea tot ajutorul posibil
oricărei persoane sau vas în pericol.

1.2

Echipament pentru salvarea vieţii şi dispozitive de flotabilitate personală
O ambarcaţiune trebuie să poarte echipament adecvat pentru salvarea
vieţii pentru toate persoanele aflate la bord, inclusiv un articol pregătit
pentru folosire imediată, în afară de cazul în care regulile sale de clasă
au alte prevederi. Fiecare concurent este individual responsabil pentru
purtarea unui dispozitiv personal de flotabilitate adecvat condiţiilor.

2

NAVIGAŢIA (CU VELE) CORECTĂ
O ambarcaţiune şi proprietarul său trebuie să concureze conform cu
principiile recunoscute ale sportivităţii şi fair-play-ului. O ambarcaţiune poate fi penalizată conform acestei reguli numai dacă a fost clar
stabilit că aceste principii au fost încălcate. Penalizarea trebuie să fie
fie descalificarea sau descalificarea care să nu fie exclusă.
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FUNDAMENTAL RULES

3

ACCEPTANCE OF THE RULES

3.1

(a)

By participating or intending to participate in a race conducted
under these rules, each competitor and boat owner agrees to
accept these rules.

(b)

A support person by providing support, or a parent or guardian
by permitting their child to enter a race, agrees to accept the
rules.

3.2

Each competitor and boat owner agrees, on behalf of their support
persons, that such support persons are bound by the rules.

3.3

Acceptance of the rules includes agreement
(a)

to be governed by the rules;

(b)

to accept the penalties imposed and other action taken under
the rules, subject to the appeal and review procedures provided
in them, as the final determination of any matter arising under
the rules;

(c)

with respect to any such determination, not to resort to any
court of law or tribunal not provided for in the rules; and

(d)

by each competitor and boat owner to ensure that their support
persons are aware of the rules.

3.4

The person in charge of each boat shall ensure that all competitors in
the crew and the boat’s owner are aware of their responsibilities
under this rule.

3.5

This rule may be changed by a prescription of the national authority
of the venue.

4

DECISION TO RACE
The responsibility for a boat’s decision to participate in a race or to
continue racing is hers alone.

5

ANTI-DOPING
A competitor shall comply with the World Anti-Doping Code, the
rules of the World Anti-Doping Agency, and World Sailing
Regulation 21, Anti-Doping Code. An alleged or actual breach of
this rule shall be dealt with under Regulation 21. It shall not be
grounds for a protest and rule 63.1 does not apply.

12

Partea 1 REGULI FUNDAMENTALE

3

ACCEPTAREA REGULILOR

3.1

(a)

Prin participarea sau prin intenţia de a participa într-o cursă
condusă conform acestor reguli, fiecare competitor şi proprietar
de ambarcaţiune consimt să accepte aceste reguli.

(b)

O persoană suport, prin asigurarea suportului, şi un părinte sau
tutore permiţând copilului lor să se înscrie într-o cursă consimt
să accepte regulile.

3.2

Fiecare competitor şi proprietar de ambarcaţiune consimt, în numele persoanelor lor de suport, că asemenea persoane de suport sunt guvernate de reguli.

3.3

Acceptarea regulilor include acordul
(a)

de a fi guvernat de reguli;

(b)

de a accepta penalizările impuse şi alte măsuri luate conform
regulilor, subiect al procedurilor de apel şi revizuire prevăzute
în acestea, ca hotărâre finală a oricărei probleme survenite
conform regulilor;

(c)

ca respectând orice asemenea hotărâre, să nu se adreseze nici
unei curţi de justiţie sau tribunal neprevăzut în reguli; şi

(d)

fiecărui competitor şi proprietar de ambarcaţiune de a se
asigura că persoanele lor de suport sunt conştiente de reguli.

3.4

Persoana responsabilă a fiecărei ambarcaţiuni trebuie să se asigure că
toţi competitorii din echipaj şi proprietarul ambarcaţiunii sunt
conştienţi de responsabilităţile lor conform acestei reguli.

3.5

Această regulă poate fi schimbată printr-o prescripţie a autorităţii
naţionale a locaţiei.

4

DECIZIA DE A CONCURA
Responsabilitatea pentru decizia unei ambarcaţiuni de a participa
într-o cursă sau de a continua să concureze îi aparţine ei însăşi.

5

ANTI-DOPING
Un concurent trebuie să se conformeze Codului Mondial AntiDoping, regulilor Agenţiei Mondiale Anti-Doping şi regulii 21
World Sailing, Codul Anti-Doping. O presupusă sau reală încălcare a
acestei reguli trebuie să fie tratată conform regulii 21. Ea nu trebuie
să constituie motiv pentru un protest şi regula 63.1 nu se aplică.
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FUNDAMENTAL RULES

6

BETTING AND ANTI-CORRUPTION
Each competitor, boat owner and support person shall comply with
World Sailing Regulation 37, Betting and Anti-Corruption Code. An
alleged or actual breach of this rule shall be dealt with under
Regulation 37. It shall not be grounds for a protest and rule 63.1 does
not apply.

7

DISCIPLINARY CODE
Each competitor, boat owner and support person shall comply with
World Sailing Regulation 35, Disciplinary, Appeals and Review
Code (referred to as ‘Disciplinary Code’ elsewhere). An alleged or
actual breach of this rule shall be dealt with under Regulation 35. It
shall not be grounds for a protest and rule 63.1 does not apply.
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6

PARIURI ŞI ANTI-CORUPŢIE
Fiecare competitor, proprietar de ambarcaţiune şi personal suport
trebuie să se conformeze cu regula 37 World Sailing, codul pentru
pariuri şi anti-corupţie. O presupusă sau reală încălcare a acestei
reguli trebuie să fie tratată conform regulii 37. Ea nu trebuie să
constituie motiv pentru un protest şi regula 63.1 nu se aplică.

7

CODUL DISCIPLINAR
Fiecare competitor, proprietar de ambarcaţiune şi personal suport trebuie
să se conformeze cu regula 35 World Sailing, codul disciplinar, apeluri şi
revizuiri (denumit în continuare ‘cod disciplinar’). O presupusă sau reală
încălcare a acestei reguli trebuie să fie tratată conform regulii 35. Ea nu
trebuie să constituie motiv pentru un protest şi regula 63.1 nu se aplică.
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PART 2

WHEN BOATS MEET
The rules of Part 2 apply between boats that are sailing in or near
the racing area and intend to race, are racing, or have been racing.
However, a boat not racing shall not be penalized for breaking one
of these rules, except rule 14 when the incident resulted in injury or
serious damage, or rule 24.1.
When a boat sailing under these rules meets a vessel that is not, she
shall comply with the International Regulations for Preventing
Collisions at Sea (IRPCAS) or government right-of-way rules. If the
sailing instructions so state, the rules of Part 2 are replaced by the
right-of-way rules of the IRPCAS or by government right-of-way
rules.

SECTION A

RIGHT OF WAY
A boat has right of way over another boat when the other boat is
required to keep clear of her. However, some rules in Sections B, C
and D limit the actions of a right-of-way boat.
10

ON OPPOSITE TACKS
When boats are on opposite tacks, a port-tack boat shall keep clear
of a starboard-tack boat.

11

ON THE SAME TACK, OVERLAPPED
When boats are on the same tack and overlapped, a windward boat
shall keep clear of a leeward boat.

12

ON THE SAME TACK, NOT OVERLAPPED
When boats are on the same tack and not overlapped, a boat clear
astern shall keep clear of a boat clear ahead.

13

WHILE TACKING
After a boat passes head to wind, she shall keep clear of other boats
until she is on a close-hauled course. During that time rules 10, 11

14

PARTEA 2

CÂND AMBARCAŢIUNILE SE ÎNTÂLNESC
Regulile din partea 2 se aplică între ambarcaţiuni care navigă în sau în
apropierea zonei de concurs şi intenţionează să concureze, concurează sau au
concurat. Totuşi, o ambarcaţiune care nu concurează nu trebuie să fie
penalizată pentru încălcarea uneia din aceste reguli, exceptând regula
14 când din incident a rezultat rănire sau avarie gravă, sau regula 24.1.
Când o ambarcaţiune navigând conform acestor reguli întâlneşte un vas
care nu face aceasta, ea trebuie să se conformeze Regulamentului Internaţional pentru Prevenirea Coliziunilor pe Mare (IRPCAS) sau regulilor
guvernamentale de drept de trecere. Dacă instrucţiunile de cursă declară
aceasta, regulile din partea 2 sunt înlocuite cu regulile de drept de trecere din IRPCAS sau cu regulile guvernamentale de drept de trecere.

SECŢIUNEA A

DREPT DE TRECERE
O ambarcaţiune are drept de trecere faţă de altă ambarcaţiune când celeilalte ambarcaţiuni i se cere să o evite. Totuşi, anumite reguli din secţiunile B, C şi D limitează acţiunile unei ambarcaţiuni cu drept de trecere.
10

CU MURE OPUSE
Când ambarcaţiunile sunt cu mure opuse, o ambarcaţiune cu mure
babord trebuie să evite o ambarcaţiune cu mure tribord.

11

CU ACELEAŞI MURE, ANGAJATE
Când ambarcaţiunile sunt cu aceleaşi mure şi angajate, o
ambarcaţiune în vânt trebuie să evite o ambarcaţiune sub vânt.

12

CU ACELEAŞI MURE, NEANGAJATE
Când ambarcaţiunile au aceleaşi mure şi nu sunt angajate, o ambarcaţiune în drum liber înapoi trebuie să evite o ambarcaţiune în drum liber înainte.

13

ÎN TIMPUL VOLTEI
După ce o ambarcaţiune a trecut cu prova prin vânt, ea trebuie să
evite celelalte ambarcaţiuni până când este pe un drum cu vânt strâns.

14
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and 12 do not apply. If two boats are subject to this rule at the same
time, the one on the other’s port side or the one astern shall keep
clear.

SECTION B

GENERAL LIMITATIONS
14

AVOIDING CONTACT
A boat shall avoid contact with another boat if reasonably possible.
However, a right-of-way boat or one entitled to room or mark-room

15

(a)

need not act to avoid contact until it is clear that the other boat
is not keeping clear or giving room or mark-room, and

(b)

shall be exonerated if she breaks this rule and the contact does
not cause damage or injury.

ACQUIRING RIGHT OF WAY
When a boat acquires right of way, she shall initially give the other
boat room to keep clear, unless she acquires right of way because of
the other boat’s actions.

16

CHANGING COURSE

16.1

When a right-of-way boat changes course, she shall give the other
boat room to keep clear.

16.2

In addition, when after the starting signal a port-tack boat is keeping
clear by sailing to pass astern of a starboard-tack boat, the starboard-tack boat shall not change course if as a result the port-tack
boat would immediately need to change course to continue keeping
clear.

17

ON THE SAME TACK; PROPER COURSE
If a boat clear astern becomes overlapped within two of her hull
lengths to leeward of a boat on the same tack, she shall not sail
above her proper course while they remain on the same tack and
overlapped within that distance, unless in doing so she promptly sails
astern of the other boat. This rule does not apply if the overlap
begins while the windward boat is required by rule 13 to keep clear.

15
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În acest timp regulile 10, 11 şi 12 nu se aplică. Dacă două
ambarcaţiuni sunt subiectul acestei reguli în acelaşi timp, cea aflată
în partea din babord a celeilalte sau cea aflată înapoi trebuie să evite.

SECŢIUNEA B

LIMITĂRI GENERALE
14

EVITAREA CONTACTULUI
O ambarcaţiune trebuie să evite contactul cu altă ambarcaţiune dacă este rezonabil posibil.
Totuşi, o ambarcaţiune cu drept de trecere sau una îndreptăţită la loc sau loc la baliză
(a) nu este nevoită să acţioneze pentru evitarea contactului până când este evident că cealaltă ambarcaţiune nu evită sau nu face loc sau loc la baliză, şi
(b) trebuie să fie exonerată dacă ea încalcă această regulă şi
contactul nu a cauzat avarie sau rănire.

15

DOBÂNDIREA DREPTULUI DE TRECERE
Când o ambarcaţiune dobândeşte drept de trecere, ea trebuie iniţial să
facă celeilalte ambarcaţiuni loc să evite, în afară de cazul în care dobândeşte drept de trecere din cauza acţiunilor celeilalte ambarcaţiuni.

16

SCHIMBAREA DE DRUM

16.1

Când o ambarcaţiune cu drept de trecere schimbă de drum, ea trebuie
să dea celeilalte ambarcaţiuni loc să evite.

16.2

Suplimentar, când după semnalul de start o ambarcaţiune cu mure
babord evită navigând pentru a trece prin pupa unei ambarcaţiuni cu
mure tribord, ambarcaţiunea cu mure tribord nu trebuie să schimbe
de drum dacă şi ca rezultat ambarcaţiunea cu mure babord ar trebui
să schimbe imediat de drum pentru a continua să evite.

17

CU ACELEAŞI MURE; DRUM NORMAL
Dacă o ambarcaţiune în drum liber înapoi devine angajată la mai puţin de două
lungimi ale cocii sale sub vântul unei ambarcaţiuni cu aceleaşi mure, ea nu trebuie
să navige deasupra drumului său normal cât timp ele rămân cu aceleaşi mure şi
angajate în această distanţă, în afară de cazul în care făcând aceasta ea navigă cu
rapiditate prin pupa celeilalte ambarcaţiuni. Această regulă nu se aplică dacă
angajarea începe în timp ce ambarcţiunii în vânt i se cere să evite conform regulii 13.

15

Part 2

WHEN BOATS MEET

SECTION C

AT MARKS AND OBSTRUCTIONS
Section C rules do not apply at a starting mark surrounded by
navigable water or at its anchor line from the time boats are
approaching them to start until they have passed them.
18

MARK-ROOM

18.1

When Rule 18 Applies
Rule 18 applies between boats when they are required to leave a
mark on the same side and at least one of them is in the zone.
However, it does not apply

18.2

(a)

between boats on opposite tacks on a beat to windward,

(b)

between boats on opposite tacks when the proper course at the
mark for one but not both of them is to tack,

(c)

between a boat approaching a mark and one leaving it, or

(d)

if the mark is a continuing obstruction, in which case rule 19
applies.

Giving Mark-Room
(a)

When boats are overlapped the outside boat shall give the
inside boat mark-room, unless rule 18.2(b) applies.

(b)

If boats are overlapped when the first of them reaches the zone,
the outside boat at that moment shall thereafter give the inside
boat mark-room. If a boat is clear ahead when she reaches the
zone, the boat clear astern at that moment shall thereafter give
her mark-room.

(c)

When a boat is required to give mark-room by rule 18.2(b),

(d)

16

(1)

she shall continue to do so even if later an overlap is
broken or a new overlap begins;

(2)

if she becomes overlapped inside the boat entitled to
mark-room, she shall also give that boat room to sail her
proper course while they remain overlapped.

Rules 18.2(b) and (c) cease to apply when the boat entitled to
mark-room has been given that mark-room, or if she passes
head to wind or leaves the zone.

Partea 2 CÂND AMBARCAŢIUNILE SE ÎNTÂLNESC

SECŢIUNEA C

LA BALIZE ŞI OBSTACOLE
Regulile secţiunii C nu se aplică la o baliză de start înconjurată de apă
navigabilă sau parâma de ancoră a acesteia din momentul când ambarcaţiunile se aproprie de ele ca să ia startul până când le-au dublat.
18

LOC LA BALIZĂ

18.1

Când se aplică regula 18
Regula 18 se aplică între ambarcaţiuni când le este cerut să lase o
baliză pe aceeaşi parte şi cel puţin una dintre ele este în zonă. Totuşi,
ea nu se aplică

18.2

(a)

între ambarcaţiuni cu mure opuse urcănd în vânt cu vânt strâns,

(b)

între ambarcaţiuni cu mure opuse când drumul normal la baliză
pentru una din ele, dar nu ambele, este să facă volta.

(c)

între o ambarcaţiune apropiindu-se de o baliză şi una părăsind-o, sau

(d)

dacă baliza este un obstacol continuu, în care caz se aplică
regula 19.

Facând loc la baliză
(a)

Când ambarcaţiunile sunt angajate, ambarcaţiunea la exterior trebuie să facă ambarcaţiunii la interior loc la baliză, în afară de cazul în care se aplică regula 18.2(b).

(b)

Dacă ambarcaţiunile sunt angajate când prima dintre ele intră în
zonă, ambarcaţiunea la exterior în acel moment trebuie după aceea să
facă ambarcaţiunii la interior loc la baliză. Dacă o ambarcaţiune este
în drum liber înainte când intră în zonă, ambarcaţiunea în drum liber
înapoi în acel moment trebuie după aceea să îi facă loc la baliză.

(c)

Când unei ambarcaţiuni îi este cerut de regula 18.2(b) să facă loc la baliză,

(d)
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(1)

ea trebuie să continue să facă aceasta chiar dacă mai
târziu o angajare este ruptă sau o nouă angajare începe;

(2)

dacă ea devine angajată la interiorul ambarcaţiunii îndreptăţită la
loc la baliză, ea trebuie deasemenea să facă acelei ambarcaţiuni
loc să navige pe drumul său normal cât timp rămân angajate.

Regula 18.2(b) şi (c) încetează să se aplice când ambarcaţiunii
îndreptătite la loc la baliză i-a fost făcut loc la baliză sau trece
cu prova prin vânt sau părăseşte zona.

Part 2
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WHEN BOATS MEET

(e)

If there is reasonable doubt that a boat obtained or broke an
overlap in time, it shall be presumed that she did not.

(f)

If a boat obtained an inside overlap from clear astern or by
tacking to windward of the other boat and, from the time the
overlap began, the outside boat has been unable to give markroom, she is not required to give it.

Tacking in the Zone
If a boat in the zone of a mark to be left to port passes head to wind
from port to starboard tack and is then fetching the mark, she shall
not cause a boat that has been on starboard tack since entering the
zone to sail above close-hauled to avoid contact and she shall give
mark-room if that boat becomes overlapped inside her. When this
rule applies between boats, rule 18.2 does not apply between them.

18.4

Gybing
When an inside overlapped right-of-way boat must gybe at a mark to
sail her proper course, until she gybes she shall sail no farther from
the mark than needed to sail that course. Rule 18.4 does not apply at
a gate mark.

19

ROOM TO PASS AN OBSTRUCTION

19.1

When Rule 19 Applies
Rule 19 applies between two boats at an obstruction except
(a)

when the obstruction is a mark the boats are required to leave
on the same side, or

(b)

when rule 18 applies between the boats and the obstruction is
another boat overlapped with each of them.

However, at a continuing obstruction, rule 19 always applies and rule
18 does not.
19.2

Giving Room at an Obstruction
(a)

A right-of-way boat may choose to pass an obstruction on
either side.

(b)

When boats are overlapped, the outside boat shall give the
inside boat room between her and the obstruction, unless she
has been unable to do so from the time the overlap began.

17
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18.3

(e)

Dacă există un dubiu rezonabil că o ambarcaţiune a stabilit sau
a rupt o angajare în timp util, trebuie presupus că nu a făcut-o.

(f)

Dacă o ambarcaţiune obţine o angajare la interior din drum liber
înapoi sau făcând volta în vântul altei ambarcaţiuni şi, din momentul începerii angajării, ambarcaţiunea la exterior a fost în imposibilitatea de a face loc la baliză, acesteia nu îi este cerut să facă loc.

Făcând volta în zonă
Dacă o ambarcaţiune în zona unei balize care trebuie dublată babord trece cu prova
prin vânt de la mure babord la mure tribord şi atunci prinde baliza ea nu trebuie
să oblige o ambarcaţiune care a fost cu mure tribord din momentul intrării în
zonă să navige deasupra vântului strâns pentru a evita contactul şi trebuie să facă
loc la baliză dacă acea ambarcaţiune devine angajată la interiorul său. Când
se aplică această regulă între ambarcaţiuni, regula 18.2 nu se aplică între ele.

18.4

Ampanarea
Când o ambarcaţiune cu drept de trecere angajată la interior trebuie să
ampaneze la o baliză pentru a naviga pe drumul său normal, ea nu trebuie
să navige, până ampanează, mai departe de baliză decât este necesar pentru a naviga pe acest drum. Regula 18.4 nu se aplică la o baliză de poartă.

19

LOC PENTRU A DUBLA UN OBSTACOL

19.1

Când se aplica Regula 19
Regula 19 se aplică între două ambarcaţiuni la un obstacol exceptând
(a)

cazul când obstacolul este o baliză pe care ambarcaţiunilor li
se cere să o lase pe aceeaşi parte, sau

(b)

cazul când regula 18 se aplică între ambarcaţiuni şi obstacolul
este altă ambarcaţiune angajată cu fiecare din ele.

Totuşi, la un obstacol continuu, regula 19 se aplică întotdeauna şi
regula 18 nu.
19.2

Facând loc la un obstacol
(a)

O ambarcaţiune cu drept de trecere poate alege să dubleze un
obstacol pe orice parte.

(b)

Când ambarcaţiunile sunt angajate, ambarcaţiunea la exterior trebuie să îi
facă ambarcaţiunii la interior loc între ea şi obstacol, în afară de cazul în care
ea a fost în imposibilitatea de a face aceasta din momentul începerii angajării.
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(c)

While boats are passing a continuing obstruction, if a boat that
was clear astern and required to keep clear becomes
overlapped between the other boat and the obstruction and, at
the moment the overlap begins, there is not room for her to
pass between them, she is not entitled to room under rule
19.2(b). While the boats remain overlapped, she shall keep
clear and rules 10 and 11 do not apply.

20

ROOM TO TACK AT AN OBSTRUCTION

20.1

Hailing
A boat may hail for room to tack and avoid a boat on the same tack.
However, she shall not hail unless
(a)

she is approaching an obstruction and will soon need to make a
substantial course change to avoid it safely, and

(b)

she is sailing close-hauled or above.

In addition, she shall not hail if the obstruction is a mark and a boat
that is fetching it would be required to change course as a result of
the hail.
20.2

20.3

Responding
(a)

After a boat hails, she shall give a hailed boat time to respond.

(b)

A hailed boat shall respond even if the hail breaks rule 20.1.

(c)

A hailed boat shall respond either by tacking as soon as
possible, or by immediately replying ‘You tack’ and then
giving the hailing boat room to tack and avoid her.

(d)

When a hailed boat responds, the hailing boat shall tack as soon
as possible.

(e)

From the time a boat hails until she has tacked and avoided a
hailed boat, rule 18.2 does not apply between them.

Passing On a Hail to an Additional Boat
When a boat has been hailed for room to tack and she intends to
respond by tacking, she may hail another boat on the same tack for
room to tack and avoid her. She may hail even if her hail does not
meet the conditions of rule 20.1. Rule 20.2 applies between her and a
boat she hails.
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(c)

Cât timp ambarcaţiunile dublează un obstacol continuu, dacă o
ambarcaţiune, care a fost în drum liber înapoi şi i se cerea să
evite, devine angajată între cealaltă ambarcaţiune şi obstacol
şi, în momentul în care începe angajarea, nu este loc pentru ea
să treacă printre acestea, ea nu este îndreptăţită la loc conform
regulii 19.2(b). Cât timp ambarcaţiunile rămân angajate, ea
trebuie să evite şi regulile 10 şi 11 nu se aplică.

20

LOC PENTRU VOLTĂ LA UN OBSTACOL

20.1

Strigăt
O ambarcaţiune poate să strige pentru loc să facă volta şi să evite altă
ambarcaţiune cu aceleaşi mure. Totuşi, ea nu trebuie să strige decât dacă
(a)

ea se apropie de un obstacol şi va trebui curând să facă o
schimbare substanţială de drumpentru a îl evita în siguranţă, şi

(b)

ea navigă cu vânt strâns sau deasupra

Suplimentar, ea nu trebuie să strige dacă obstacolul este o baliză şi
unei ambarcaţiuni care o prinde i-ar fi cerut să schimbe de drum ca
urmare a strigării.
20.2

Răspuns
(a)

Dupăceoambarcaţiunestrigă,eatrebuiesădeaambarcaţiuniistrigatetimpsărăspundă.

(b)

O ambarcaţiune strigată trebuie să răspundă chiar dacă strigătul încalcă regula 20.1.

(c)

O ambarcaţiune strigată trebuie să răspundă fie facând volta cât
de repede posibil fie răspunzând imediat ‘Tu faci volta’ făcând
atunci, ambarcaţiunii care a strigat, loc să facă volta şi evitând-o;

(d)

Când o ambarcaţiune strigată răspunde, ambarcaţiunea care a
strigat trebuie să facă volta cât de repede posibil.

(e)

Din momentul în care o ambarcaţiune strigă şi până când ea a făcut
volta şi a evitat o mbarcaţiune strigată, regula 18.2 nu se aplică între ele.

20.3 Trecerea strigătului către o ambarcaţiune suplimentară
Când o ambarcaţiune a fost strigată pentru loc pentru voltă şi ea
intenţionează să răspundă făcând volta, ea poate striga altă
ambarcaţiune cu aceleaşi mure pentru loc să facă volta şi să o evite. Ea
poate striga chiar dacă strigătul ei nu întruneşte condiţiile regulii 20.1.
Regula 20.2 se aplică între ea şi o ambarcaţiune pe care ea o strigă.
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SECTION D

OTHER RULES
When rule 22 or 23 applies between two boats, Section A rules do
not.
21

EXONERATION
When a boat is sailing within the room or mark-room to which she is
entitled, she shall be exonerated if, in an incident with a boat
required to give her that room or mark-room,
(a)

she breaks a rule of Section A, rule 15 or rule 16, or

(b)

she is compelled to break rule 31.

22

STARTING ERRORS; TAKING PENALTIES; BACKING A
SAIL

22.1

A boat sailing towards the pre-start side of the starting line or one of
its extensions after her starting signal to start or to comply with rule
30.1 shall keep clear of a boat not doing so until she is completely on
the pre-start side.

22.2

A boat taking a penalty shall keep clear of one that is not.

22.3

A boat moving astern, or sideways to windward, through the water
by backing a sail shall keep clear of one that is not.

23

CAPSIZED, ANCHORED OR AGROUND; RESCUING
If possible, a boat shall avoid a boat that is capsized or has not
regained control after capsizing, is anchored or aground, or is trying
to help a person or vessel in danger. A boat is capsized when her
masthead is in the water.

24

INTERFERING WITH ANOTHER BOAT

24.1

If reasonably possible, a boat not racing shall not interfere with a
boat that is racing.

24.2

If reasonably possible, a boat shall not interfere with a boat that is
taking a penalty, sailing on another leg or subject to rule 22.1.
However, after the starting signal this rule does not apply when the
boat is sailing her proper course.
19
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SECŢIUNEA D

ALTE REGULI
Când regula 22 sau 23 se aplică între două ambarcaţiuni, regulile
Secţiunii A nu se aplică.
21

EXONERARE
Când o ambarcaţiune navigă în locul sau locul la baliză la care ea
este îndreptăţită, ea trebuie să fie exonerată dacă, într-un incident cu
o ambarcaţiune căreia îi este cerut să îi facă loc sau loc la baliză,
(a)

ea încalcă o regulă din Secţiunea A, regula 15 sau 16, sau

(b)

ea este forţată să încalce regula 31.

22

ERORI LA START; EXECUTAREA PENALIZĂRILOR;
INVERSAREA UNEI VELE

22.1

O ambarcaţiune navigând către partea de pre-start a liniei de start sau a uneia
din prelungirile acesteia după semnalul său de start pentru a lua startul
sau ca să se conformeze cu regula 30.1, trebuie să evite o ambarcaţiune
care nu face aceasta până când ea este complet în partea de pre-start.

22.2

O ambarcaţiune executând o penalizare trebuie să evite una care nu face.

22.3

O ambarcaţiune deplasându-se cu spatele sau lateral în vânt prin apă
prin inversarea unei vele trebuie să evite una care nu face aceasta.

23

RĂSTURNATĂ, ANCORATĂ SAU EŞUATĂ, SALVAREA
Dacă este posibil, o ambarcaţiune trebuie să evite o ambarcaţiune
care este răsturnată sau nu a recăpătat controlul după răsturnare, este
ancorată sau eşuată sau încearcă să ajute o persoană sau vas în pericol.
O ambarcaţiune este răsturnată când mărul catargului său este în apă.

24

INTERFERAREA CU ALTĂ AMBARCAŢIUNE

24.1

Dacă este în mod rezonabil posibil, o ambarcaţiune care nu concurează
nu trebuie să interfereze cu o ambarcaţiune care concurează.

24.2

Dacă este în mod rezonabil posibil, o ambarcaţiune nu trebuie să interfereze cu o ambarcaţiune care execută o penalizare, navigă pe altă latură
sau este subiect a regulii 22.1. Totuşi, după semnalul de start această
regulă nu se aplică când o ambarcaţiune navigă pe drumul său normal.
19

PART 3

CONDUCT OF A RACE
25

NOTICE OF RACE, SAILING INSTRUCTIONS AND
SIGNALS

25.1

The notice of race and sailing instructions shall be made available to
each boat before a race begins.

25.2

The meanings of the visual and sound signals stated in Race Signals
shall not be changed except under rule 86.1(b). The meanings of any
other signals that may be used shall be stated in the notice of race or
sailing instructions.

25.3

When the race committee is required to display a flag as a visual
signal, it may use a flag or other object of a similar appearance.

26

STARTING RACES
Races shall be started by using the following signals. Times shall be
taken from the visual signals; the absence of a sound signal shall be
disregarded.
Minutes before Visual signal
starting signal

Sound
signal

Means

5*

Class flag

One

Warning signal

4

P, I, Z, Z with I,
U, or black flag

One

Preparatory signal

1

Preparatory flag
removed

One long

0

Class flag
removed

One

One minute
Starting signal

*or as stated in the sailing instructions

The warning signal for each succeeding class shall be made with or
after the starting signal of the preceding class.
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25

ANUNŢ DE CURSĂ, INSTRUCŢIUNI DE CURSĂ ŞI
SEMNALE

25.1

Anunţul de cursă şi instrucţiunile de cursă trebuiesc făcute
disponibile fiecărei ambarcaţiuni înainte de a începe cursa.

25.2

Semnificaţia semnalelor vizuale şi sonore declarate în Semnale de
Cursă nu trebuie să fie schimbată decât conform regulii 86.1(b).
Semnificaţiile oricăror alte semnale care pot fi folosite trebuie să fie
declarate în anunţul de cursă sau în instrucţiunile de cursă.

25.3

Când comitetului de cursă îi este cerut să arboreze un pavilion ca semnal
vizual el poate folosi un pavilion sau alt obiect cu o infăţişare similară.

26

STARTUL CURSELOR
Curselor trebuie să li se dea startul folosind următoarele semnale.
Timpii trebuie să fie luaţi după semnalele vizuale; absenţa unui semnal
sonor trebuie să fie ignorată.
Minute înainte de Semnal vizual
semnalul de start

Semnal
Sonor

Semnificaţie

5*

Pavilion de clasă

Unu

Avertizare

4

P, I, Z, Z cu I, U,
sau pavilion negru

Unu

Preparator

1

Pavilion preparator
coborât

Unu lung

Un minut

0

Pavilion de clasă
coborât

Unu

Start

*sau aşa cum este declarat în instrucţiunile de cursă

Semnalul de avertizare pentru fiecăre clasă care urmează trebuie să
fie făcut odată cu sau după semnalul de start al clasei precedente.
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27

OTHER RACE COMMITTEE ACTIONS BEFORE THE
STARTING SIGNAL
No later than the warning signal, the race committee shall signal or
otherwise designate the course to be sailed if the sailing instructions
have not stated the course, and it may replace one course signal with
another and signal that wearing personal flotation devices is required
(display flag Y with one sound).

27.1

27.2

No later than the preparatory signal, the race committee may move a
starting mark.

27.3

Before the starting signal, the race committee may for any reason
postpone (display flag AP, AP over H, or AP over A, with two
sounds) or abandon the race (display flag N over H, or N over A,
with three sounds).

28
28.1

SAILING THE COURSE
A boat shall start, sail the course described in the sailing instructions
and finish. While doing so, she may leave on either side a mark that
does not begin, bound or end the leg she is sailing. After finishing
she need not cross the finishing line completely.

28.2

A string representing a boat’s track from the time she begins to
approach the starting line from its pre-start side to start until she
finishes shall, when drawn taut,
(a)

pass each mark on the required side and in the correct order,

(b)

touch each rounding mark, and

(c)

pass between the marks of a gate from the direction of the
previous mark.

She may correct any errors to comply with this rule, provided she has
not finished.
29

RECALLS

29.1

Individual Recall
When at a boat’s starting signal any part of her hull, crew or
equipment is on the course side of the starting line or she must
comply with rule 30.1, the race committee shall promptly display
flag X with one sound. The flag shall be displayed until all such
boats have sailed completely to the pre-start side of the starting line
or one of its extensions and have complied with rule 30.1 if it
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27

ALTE ACŢIUNI ALE COMITETULUI DE CURSĂ ÎNAINTEA
SEMNALULUI DE START

27.1

Nu mai târziu decât semnalul de avertizare, comitetul de cursă trebuie
să semnaleze sau să desemneze în alt fel traseul pe care se va naviga,
dacă instrucţiunile de cursă nu au specificat traseul şi poate înlocui un
semn de traseu cu un altul şi să semnaleze că este cerută purtarea de
dispozitiv personal de flotabilitate (arborând pavilionul Y cu un sunet).

27.2

Nu mai târziu de semnalul preparator, comitetul de cursă poate muta
o baliză de start.

27.3

Înainte de semnalul de start, comitetul de cursă poate, pentru orice
motiv, să amâne (arborând pavilionul AP, AP peste H sau AP peste A
cu două sunete) sau să abandoneze cursa (arborând pavilionul N peste
H sau N peste A cu trei sunete).

28

NAVIGAŢIA PE TRASEU

28.1

O ambarcaţiune trebuie să ia startul, să parcurgă traseul descris în instrucţiunile de cursă şi să sosească. Cât timp face aceasta, ea poate lăsa pe
orice parte o baliză care nu începe, delimitează sau sfârşeşte latura pe care
ea navigă. După sosire ea nu este nevoită să taie complet linia de sosire.

28.2

O sfoară reprezentând traseul ambarcaţiunii din momentul în care
începe să se apropie de linia de start din partea de pre-start pentru a
lua startul şi până soseşte trebuie, dacă ar fi întinsă,
(a)

să dubleze fiecare baliză pe partea cerută şi în ordinea corectă,

(b)

să atingă fiecare baliză de ocolit, şi

(c)

să treacă printre balizele unei porţi din direcţia balizei
precedente.

Ea poate corecta orice erori pentru a se conforma cu această regulă,
cu condiţia ca ea să nu fi sosit.
29

RECHEMĂRI

29.1

Rechemare individuală
Când la semnalul de start al unei ambarcaţiuni orice parte a cocii, echipajului sau echipamentului ei este pe partea dinspre traseu a liniei de start
sau ea trebuie să se conformeze cu regula 30.1, comitetul de cursă trebuie să arboreze prompt pavilionul X cu un sunet. Pavilionul trebuie să fie
arborat până când toate asemenea ambarcaţiuni au navigat complet către
partea de pre-start a liniei de start sau a uneia din prelungirile ei şi s-au
21
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applies, but no later than four minutes after the starting signal or one
minute before any later starting signal, whichever is earlier. If rule
30.3 or 30.4 applies this rule does not.
29.2

General Recall
When at the starting signal the race committee is unable to identify
boats that are on the course side of the starting line or to which rule
30 applies, or there has been an error in the starting procedure, the
race committee may signal a general recall (display the First
Substitute with two sounds). The warning signal for a new start for
the recalled class shall be made one minute after the First Substitute
is removed (one sound), and the starts for any succeeding classes
shall follow the new start.

30

STARTING PENALTIES

30.1

I Flag Rule
If flag I has been displayed, and any part of a boat’s hull, crew or
equipment is on the course side of the starting line or one of its
extensions during the last minute before her starting signal, she shall
sail across an extension to the pre-start side before starting.

30.2

Z Flag Rule
If flag Z has been displayed, no part of a boat’s hull, crew or
equipment shall be in the triangle formed by the ends of the starting
line and the first mark during the last minute before her starting
signal. If a boat breaks this rule and is identified, she shall receive,
without a hearing, a 20% Scoring Penalty calculated as stated in rule
44.3(c). She shall be penalized even if the race is restarted or
resailed, but not if it is postponed or abandoned before the starting
signal. If she is similarly identified during a subsequent attempt to
start the same race, she shall receive an additional 20% Scoring
Penalty.

30.3

U Flag Rule
If flag U has been displayed, no part of a boat’s hull, crew or
equipment shall be in the triangle formed by the ends of the starting
line and the first mark during the last minute before her starting
signal. If a boat breaks this rule and is identified, she shall be
disqualified without a hearing, but not if the race is restarted or
resailed.
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conformat regulii 30.1 dacă se aplică, dar nu mai mult de patru minute după
semnalul de start sau un minut înainte de următorul semnal de start, oricare
ar fi întâi. Această regulă nu se aplică dacă se aplică regula 30.3 sau 30.4.
29.2

Rechemare generală
Când, la semnalul de start, comitetul de cursă nu este capabil să
identifice ambarcaţiunile care sunt pe partea dinspre traseu a liniei de
start sau cărora li se aplică regula 30 sau a fost o eroare în procedura
de start, comitetul de cursă poate semnala o rechemare generală
(arborând pavilionul Primul Substitut cu două sunete). Semnalul de
avertizare pentru un nou start pentru clasa rechemată trebuie făcut la
un minut după coborârea Primului Substitut (un sunet), şi starturile
pentru orice clase următoare trebuie să urmeze noului start.

30

PENALIZĂRI LA START

30.1

Regula pavilionului I
Dacă pavilionul I a fost arborat, şi orice parte a cocii, echipajului sau echipamentului
unei ambarcaţiuni este pe partea dinspre traseu a liniei de start sau a uneia din prelungirile ei în timpul ultimului minut dinaintea semnalului său de start, ea trebuie să
navige intersectând o prelungire către partea de pre-start înainte să ia startul.

30.2

Regula pavilionului Z
Dacă pavilionul Z a fost arborat, nici o parte a cocii, echipajului sau echipamentului unei ambarcaţiunii nu trebuie să fie în triunghiul format de extremităţile liniei de start şi prima baliză în timpul ultimului minut dinaintea
semnalului său de start. Dacă o ambarcaţiune încalcă această regulă şi este
identificată, ea trebuie să primească, fără o audiere, un punctaj de penalizare
de 20% calculat aşa cum este specificat în regula 44.3(c). Ea trebuie să fie
penalizată chiar dacă şi cursa este restartată sau realergată, dar nu dacă este
amânată sau abandonată înainte de semnalul de start. Dacă ea este în mod
similar identificată în timpul unei încercări ulterioare de a da startul aceleaşi
curse, ea trebuie să primească un punctaj de penalizare suplimentar de 20%.

30.3

Regula pavilionului U
Dacă pavilionul U a fost arborat, nici o parte a cocii, echipajului sau
echipamentului unei ambarcaţiunii nu trebuie să fie în triunghiul format
de extremităţile liniei de start şi prima baliză în timpul ultimului minut
dinaintea semnalului său de start. Dacă o ambarcaţiune încalcă
această regulă şi este identificată, ea trebuie să fie descalificată fără o
audiere, dar nu dacă şi cursa este restartată sau realergată.
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30.4

Black Flag Rule
If a black flag has been displayed, no part of a boat’s hull, crew or
equipment shall be in the triangle formed by the ends of the starting
line and the first mark during the last minute before her starting
signal. If a boat breaks this rule and is identified, she shall be
disqualified without a hearing, even if the race is restarted or
resailed, but not if it is postponed or abandoned before the starting
signal. If a general recall is signalled or the race is abandoned after
the starting signal, the race committee shall display her sail number
before the next warning signal for that race, and if the race is
restarted or resailed she shall not sail in it. If she does so, her
disqualification shall not be excluded in calculating her series score.

31

TOUCHING A MARK
While racing, a boat shall not touch a starting mark before starting, a
mark that begins, bounds or ends the leg of the course on which she
is sailing, or a finishing mark after finishing.

32

SHORTENING OR ABANDONING AFTER THE START

32.1

After the starting signal, the race committee may shorten the course
(display flag S with two sounds) or abandon the race (display flag N,
N over H, or N over A, with three sounds),
(a)

because of foul weather,

(b)

because of insufficient wind making it unlikely that any boat
will finish within the time limit,

(c)

because a mark is missing or out of position, or

(d)

for any other reason directly affecting the safety or fairness of
the competition.

In addition, the race committee may shorten the course so that other
scheduled races can be sailed, or abandon the race because of an
error in the starting procedure. However, after one boat has sailed the
course and finished within the time limit, if any, the race committee
shall not abandon the race without considering the consequences for
all boats in the race or series.
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30.4

Regula pavilionului negru
Dacă un pavilion negru a fost arborat, nici o parte a cocii, echipajului sau
echipamentului unei ambarcaţiunii nu trebuie să fie în triunghiul format de extremităţile liniei de start şi prima baliză în timpul ultimului minut dinaintea semnalului
său de start. Dacă o ambarcaţiune încalcă această regulă şi este identificată, ea trebuie să fie descalificată fără o audiere, chiar dacă şi cursa este restartată sau
realergată dar nu dacă este amânată sau abandonată înainte de semnalul de start.
Dacă este semnalizată o rechemare generală sau cursa este abandonată după
semnalul de start, comitetul de cursă trebuie să afişeze numărul ei de velă
înainte de următorul semnal de avertizare pentru acea cursă, şi dacă şi cursa este
restartată sau realeargată ea nu trebuie să alerge în aceasta. Dacă face aceasta,
descalificarea ei trebuie să nu fie scăzută din calculul punctajului său în concurs.

31

ATINGEREA UNEI BALIZE
În timp ce concurează, o ambarcaţiune nu trebuie să atingă o baliză de
start înainte să ia startul, o baliză care începe, delimitează sau sfârşeşte
latura de traseu pe care navigă, sau o baliză de sosire după sosire.

32

SCURTAREA SAU ABANDONAREA DUPĂ START

32.1

După semnalul de start, comitetul de cursă poate scurta traseul
(arborând pavilionul S cu două sunete) sau abandona cursa (arborând
pavilionul N, N peste H sau N peste A, cu trei sunete), după cum este cazul,
(a)

din cauza vremii nefavorabile,

(b)

din cauza vântului insuficient făcând improbabil ca vre-o
ambarcaţiune să sosească în timpul limită,

(c)

din cauza unei balize care lipseşte sau nu mai este în poziţie, sau

(d)

pentru orice alt motiv afectând în mod direct siguranţa sau
corectitudinea competiţiei.

Suplimentar, comitetul de cursă sau poate scurta traseul în aşa fel ca să
poată fi alergate celelalte curse programate sau să abandoneze cursa din
cauza unei erori în procedura de start. Totuşi, după ce o ambarcaţiune
a parcurs traseul şi a sosit în timpul limită, dacă există, comitetul de
cursă nu trebuie să abandoneze cursa fără a lua în considerare
consecinţele pentru toate ambarcaţiunile din cursă sau concurs.
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32.2

If the race committee signals a shortened course (displays flag S with
two sounds), the finishing line shall be,
(a)

at a rounding mark, between the mark and a staff displaying
flag S;

(b)

a line the course requires boats to cross; or

(c)

at a gate, between the gate marks.

The shortened course shall be signalled before the first boat crosses
the finishing line.
33

CHANGING THE NEXT LEG OF THE COURSE
The race committee may change a leg of the course that begins at a
rounding mark or at a gate by changing the position of the next mark
(or the finishing line) and signalling all boats before they begin the
leg. The next mark need not be in position at that time.
(a)

34

If the direction of the leg will be changed, the signal shall be
the display of flag C with repetitive sounds and one or both of
(1)

the new compass bearing,

(2)

a green triangle for a change to starboard or a red
rectangle for a change to port.

(b)

If the length of the leg will be changed, the signal shall be the
display of flag C with repetitive sounds and a ‘–’ if the length
will be decreased or a ‘+’ if it will be increased.

(c)

Subsequent legs may be changed without further signalling to
maintain the course shape.

MARK MISSING
If a mark is missing or out of position, the race committee shall, if
possible,

24

(a)

replace it in its correct position or substitute a new one of
similar appearance, or

(b)

substitute an object displaying flag M and make repetitive
sound signals.

Partea 3 CONDUCEREA UNEI CURSE

32.2

Dacă şi comitetul de cursă semnalează un traseu scurtat (arborând
pavilionul S cu două sunete), linia de sosire trebuie să fie,
(a)

la o baliză de ocolit, între baliză şi o stadie arborând pavilionul
S;

(b)

la o linie pe care traseul le cere ambarcaţiunilor să o intersecteze; sau

(c)

la o poartă, între balizele porţii.

Traseul scurtat trebuie să fie semnalizat înainte ca prima
ambarcaţiune să taie linia de sosire.
33

SCHIMBAREA URMĂTOAREI LATURI A TRASEULUI
Comitetul de cursă poate schimba o latură a traseului care începe la o baliză de
ocolit sau la o poartă prin schimbarea poziţiei următoarei balize (sau a liniei de
sosire) şi semnalizând tuturor ambarcaţiunilor înainte ca ele să înceapă latura.
Nu este necesar ca următoarea baliză să fie în poziţie în acel moment.
(a)

34

Dacă va fi schimbată direcţia laturii, semnalizarea trebuie să fie
arborarea pavilionului C cu sunete repetate şi una sau ambele din
(1)

noul curs la compas

(2)

un triunghi verde pentru o schimbare spre tribord sau un
dreptunghi roşu pentru o schimbare spre babord.

(b)

Dacă va fi schimbată lungimea laturii, semnalizarea trebuie să
fie arborarea pavilionului C cu sunete repetate şi un ‘─‘ dacă
lungimea va fi micşorată sau un ‘+’ dacă va fi mărită.

(c)

Laturile următoare pot fi schimbate fără viitoare semnalizări
pentru a menţine configuraţia traseului.

BALIZĂ LIPSĂ
Dacă o baliză este lipsă sau nu este în poziţie, comitetul de cursă
trebuie, dacă este posibil,
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(a)

să o repună în poziţia ei corectă sau să o înlocuiască cu una
nouă cu aspect similar, sau

(b)

să o înlocuiască cu un obiect arborând pavilionul M şi făcând
semnale sonore repetate.
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35

TIME LIMIT AND SCORES
If one boat sails the course as required by rule 28 and finishes within
the time limit, if any, all boats that finish shall be scored according to
their finishing places unless the race is abandoned. If no boat finishes
within the time limit, the race committee shall abandon the race.

36

RACES RESTARTED OR RESAILED
If a race is restarted or resailed, a breach of a rule in the original race,
or in any previous restart or resail of that race, shall not
(a)

prohibit a boat from competing unless she has broken rule
30.4; or

(b)

cause a boat to be penalized except under rule 30.2, 30.4 or 69
or under rule 14 when she has caused injury or serious damage.
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35

TIMP LIMITĂ ŞI PUNCTAJE
Dacă o ambarcaţiune parcurge traseul aşa cum este cerut de regula 28 şi soseşte în timpul
limită, dacă există, toate ambarcaţiunile care sosesc trebuie să fie punctate corespunzător
locurilor lor de sosire în afară de cazul în care cursa este abandonată. Dacă nici o
ambarcaţiune nu soseşte în timpul limită, comitetul de cursă trebuie să abandoneze cursa.

36

CURSE RESTARTATE SAU REALEARGATE
Dacă o cursă este restartată sau realeargată, o încălcare a unei reguli în cursa
originală sau în orice restartare sau realergare anterioară a acelei curse nu trebuie
(a)

să împiedice o ambarcaţiune să concureze în afară de cazul în
care ea a încălcat regula 30.4; sau

(b)

să provoace unei ambarcaţiuni să fie penalizată cu excepţia conformării cu regulile
30.2, 30.4 sau 69, sau conform regulii 14 cănd a cauzat rănire sau avarie gravă.
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PART 4

OTHER REQUIREMENTS WHEN
RACING
Part 4 rules apply only to boats racing unless the rule states
otherwise.
40

PERSONAL FLOTATION DEVICES
When flag Y is displayed with one sound before or with the warning
signal, competitors shall wear personal flotation devices, except
briefly while changing or adjusting clothing or personal equipment.
When flag Y is displayed ashore, this rule applies at all times while
afloat. Wet suits and dry suits are not personal flotation devices.

41

OUTSIDE HELP
A boat shall not receive help from any outside source, except
(a)

help for a crew member who is ill, injured or in danger;

(b)

after a collision, help from the crew of the other vessel to get
clear;

(c)

help in the form of information freely available to all boats;

(d)

unsolicited information from a disinterested source, which may
be another boat in the same race.

However, a boat that gains a significant advantage in the race from
help received under rule 41(a) may be protested and penalized; any
penalty may be less than disqualification.
42

PROPULSION

42.1

Basic Rule
Except when permitted in rule 42.3 or 45, a boat shall compete by
using only the wind and water to increase, maintain or decrease her
speed. Her crew may adjust the trim of sails and hull, and perform
other acts of seamanship, but shall not otherwise move their bodies
to propel the boat.
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PARTEA 4

ALTE CERINŢE CÂND
CONCUREAZĂ
Regulile Părţii 4 se aplică numai ambarcaţiunilor care concurează
în afară de cazul în care regula prevede altfel.
40

DISPOZITIVE DE FLOTABILITATE PERSONALĂ
Când pavilionul Y este arborat, cu un sunet, înainte sau cu semnalul de avertizare,
competitorii trebuie să poarte dispozitive personale de flotabilitate, exceptând
scurt timp cât schimbă sau ajustează îmbrăcămintea sau echipamentul personal.
Când pavilionul Y este arborat pe mal, această regulă se aplică tot timpul cât sunt pe apă.
Costumele umede şi costumele uscate nu sunt dispozitive personale de flotabilitate.

41

AJUTOR EXTERN
O ambarcaţiune nu trebuie să primească ajutor din nici o sursă exterioară, exceptând
(a)

ajutorul pentru un membru al echipajului care este bolnav, rănit sau în pericol;

(b)

după o coliziune, ajutorul de la echipajul celuilalt vas pentru a
se elibera;

(c)

ajutorul sub forma informaţiei liber disponibilă tuturor ambarcaţiunilor;

(d)

informaţia nesolicitată de la o sursă dezinteresată, care poate fi
o altă ambarcaţiune din aceeaşi cursă.

Totuşi, o ambarcaţiune care câştigă un avantaj semnificativ în cursă
prin ajutorul primit conform regulii 41(a) poate fi protestată şi
penalizată; orice penalizare poate fi mai puţin decât descalificare.
42

PROPULSIE

42.1

Regula de bază
Exceptând cele permise în regula 42.3 sau 45, o ambarcaţiune trebuie
să concureze folosind numai vântul şi apa pentru a-şi mări, menţine
sau micşora viteza. Echipajul său poate ajusta reglajul velelor şi cocii,
şi să facă alte manevre marinăreşti, dar nu trebuie să îşi mişte altfel
corpurile pentru a propulsa ambarcaţiunea.
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42.2

Prohibited Actions
Without limiting the application of rule 42.1, these actions are
prohibited:

42.3

(a)

pumping: repeated fanning of any sail either by pulling in and
releasing the sail or by vertical or athwartship body movement;

(b)

rocking: repeated rolling of the boat, induced by
(1)

body movement,

(2)

repeated adjustment of the sails or centreboard, or

(3)

steering;

(c)

ooching: sudden forward body movement, stopped abruptly;

(d)

sculling: repeated movement of the helm that is either forceful
or that propels the boat forward or prevents her from moving
astern;

(e)

repeated tacks or gybes unrelated to changes in the wind or to
tactical considerations.

Exceptions
(a)

A boat may be rolled to facilitate steering.

(b)

A boat’s crew may move their bodies to exaggerate the rolling
that facilitates steering the boat through a tack or a gybe,
provided that, just after the tack or gybe is completed, the
boat’s speed is not greater than it would have been in the
absence of the tack or gybe.

(c)

Except on a beat to windward, when surfing (rapidly
accelerating down the front of a wave) or planing is possible,
the boat’s crew may pull in any sail in order to initiate surfing
or planing, but each sail may be pulled in only once for each
wave or gust of wind.

(d)

When a boat is above a close-hauled course and either
stationary or moving slowly, she may scull to turn to a closehauled course.

(e)

If a batten is inverted, the boat’s crew may pump the sail until
the batten is no longer inverted. This action is not permitted if
it clearly propels the boat.

(f)

A boat may reduce speed by repeatedly moving her helm.
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42.2

Acţiuni interzise
Fără să limiteze aplicarea regulii 42.1, aceste acţiuni sunt
interzise:

42.3

(a)

pomparea: repetate ventilări ale oricărei vele fie prin tragerea şi
filarea velei fie prin mişcarea pe verticală sau travers a corpului;

(b)

balansarea: ruliu repetat al ambarcaţiunii, iniţiat prin
(1)

mişcări ale corpului,

(2)

repetate ajustări ale velelor sau derivorului, sau

(3)

cârmire;

(c)

impulsionarea: mişcare bruscă spre înainte a corpului, oprită brusc;

(d)

godierea: mişcări repetate ale cârmei care sunt fie viguroase
sau care propulsează ambarcaţiunea spre înainte sau o
împiedică să se mişte spre înapoi;

(e)

volte sau ampanări repetate, necorelate cu schimbările vântului
sau cu considerente tactice.

Excepţii
(a)

Unei ambarcaţiuni îi poate fi indus ruliu pentru a facilita cârmirea.

(b)

Membrii echipajului unei ambarcaţiuni îşi pot mişca corpurile
pentru a amplifica ruliul ce facilitează cârmirea ambarcaţiunii
în timpul voltei sau ampanării, cu condiţia ca, imediat după
terminarea voltei sau ampanării, viteza ambarcaţiunii să nu fie
mai mare decât ar fi avut-o în absenţa voltei sau ampanării.

(c)

Exceptând cazul când navigă în vânt cu vânt strâns, când
surfingul (accelerarea rapidă în coborârea pe faţa unui val) sau
planajul sunt posibile, echipajul unei ambarcaţiuni poate strânge
orice velă pentru a iniţia surfingul sau planajul, dar fiecare velă
poate fi strânsă numai o dată pentru fiecare val sau rafală de vânt.

(d)

Când o ambarcaţiune este pe un drum deasupra vântului strâns
şi fie staţionează sau se mişcă încet, ea poate godia pentru a se
roti pe un drum cu vânt strâns.

(e)

Dacă o balenă este inversată, echipajul poate pompa vela până
când balena nu mai este inversată. Această acţiune nu este
permisă dacă ea propulsează în mod clar ambarcaţiunea.

(f)

O ambarcaţiune poate reduce viteza mişcând repetat cârma.
27

Part 4

OTHER REQUIREMENTS WHEN RACING

(g)

Any means of propulsion may be used to help a person or
another vessel in danger.

(h)

To get clear after grounding or colliding with a vessel or
object, a boat may use force applied by her crew or the crew of
the other vessel and any equipment other than a propulsion
engine. However, the use of an engine may be permitted by
rule 42.3(i).

(i)

Sailing instructions may, in stated circumstances, permit
propulsion using an engine or any other method, provided the
boat does not gain a significant advantage in the race.

Note: Interpretations of rule 42 are available at the World Sailing
website or by mail upon request.
43

COMPETITOR CLOTHING AND EQUIPMENT

43.1

(a)

Competitors shall not wear or carry clothing or equipment for
the purpose of increasing their weight.

(b)

Furthermore, a competitor’s clothing and equipment shall not
weigh more than 8 kilograms, excluding a hiking or trapeze
harness and clothing (including footwear) worn only below the
knee. Class rules or sailing instructions may specify a lower
weight or a higher weight up to 10 kilograms. Class rules may
include footwear and other clothing worn below the knee
within that weight. A hiking or trapeze harness shall have
positive buoyancy and shall not weigh more than 2 kilograms,
except that class rules may specify a higher weight up to
4 kilograms. Weights shall be determined as required by
Appendix H.

43.2

Rule 43.1(b) does not apply to boats required to be equipped with
lifelines.

44

PENALTIES AT THE TIME OF AN INCIDENT

44.1

Taking a Penalty
A boat may take a Two-Turns Penalty when she may have broken
one or more rules of Part 2 in an incident while racing. She may take
a One-Turn Penalty when she may have broken rule 31.
Alternatively, sailing instructions may specify the use of the Scoring
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(g)

Orice mijloace de propulsie pot fi folosite pentru a ajuta o
persoană sau alt vas în pericol.

(h)

Pentru a se elibera după eşuare sau coliziunea cu un vas sau
obiect, o ambarcaţiune poate folosi forţa aplicată de echipajul
său sau de echipajul celuilalt vas şi orice echipament altul decât
un motor propulsor. Totuşi, folosirea unui motor poate fi
permisă de regula 42.3(i).

(i)

Instrucţiunile de cursă pot, în circumstanţe stabilite, să permită
propulsia folosind un motor sau orice altă metodă, cu condiţia ca
ambarcaţiunea să nu câştige un avantaj semnificativ în cursă.

Notă: Interpretările regulii 42 sunt disponibile pe website-ul World
Sailing sau, la cerere, prin poştă.
43

ÎMBRĂCĂMINTEA ŞI ECHIPAMENTUL CONCURENTULUI

43.1

(a)

Concurenţii nu trebuie să îmbrace sau să poarte îmbrăcăminte
sau echipament în scopul de a-şi mări greutatea.

(b)

În plus, îmbrăcămintea şi echipamentul unui concurent nu trebuie
să cântărească mai mult de 8 kg, excluzând o centură de atârnare
sau de trapez şi îmbrăcămintea (inclusiv încălţămintea) purtată
numai mai jos de genunchi. Regulile de clasă sau instrucţiunile de
cursă pot specifica o greutate mai mică sau mai mare până la 10 kg.
Regulile de clasă pot include încălţămintea şi altă îmbrăcăminte
purtată mai jos de genunchi în această greutate. O centură de
atârnare sau de trapez trebuie să aibă flotabilitate pozitivă şi nu
trebuie să cântărească mai mult de 2 kg, cu excepţia că regulile de
clasă pot specifica o greutate mai mare până la 4 kg. Greutăţile
trebuie să fie determinate aşa cum este cerut în Anexa H.

43.2

Regula 43.1(b) nu se aplică ambarcaţiunilor cărora li se cere să fie
echipate cu balustrăzi.

44

PENALIZĂRI LA MOMENTUL UNUI INCIDENT

44.1

Executarea unei penalizări
O ambarcaţiune poate face o penalizare de două rotiri când ea poate a
încălcat una sau mai multe reguli din partea 2 într-un incident cât timp
concura. Ea poate face o penalizare de o rotire când ea poate a încălcat
regula 31. Alternativ, instrucţiunile de cursă pot specifica folosirea unui
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Penalty or some other penalty, in which case the specified penalty
shall replace the One-Turn and the Two-Turns Penalty. However,

44.2

(a)

when a boat may have broken a rule of Part 2 and rule 31 in the
same incident she need not take the penalty for breaking rule
31;

(b)

if the boat caused injury or serious damage or, despite taking a
penalty, gained a significant advantage in the race or series by
her breach her penalty shall be to retire.

One-Turn and Two-Turns Penalties
After getting well clear of other boats as soon after the incident as
possible, a boat takes a One-Turn or Two-Turns Penalty by promptly
making the required number of turns in the same direction, each turn
including one tack and one gybe. When a boat takes the penalty at or
near the finishing line, she shall sail completely to the course side of
the line before finishing.

44.3

Scoring Penalty
(a)

A boat takes a Scoring Penalty by displaying a yellow flag at
the first reasonable opportunity after the incident.

(b)

When a boat has taken a Scoring Penalty, she shall keep the
yellow flag displayed until finishing and call the race
committee’s attention to it at the finishing line. At that time she
shall also inform the race committee of the identity of the other
boat involved in the incident. If this is impracticable, she shall
do so at the first reasonable opportunity and within the protest
time limit.

(c)

The race score for a boat that takes a Scoring Penalty shall be
the score she would have received without that penalty, made
worse by the number of places stated in the sailing instructions.
When the sailing instructions do not state the number of places,
the penalty shall be 20% of the score for Did Not Finish,
rounded to the nearest whole number (0.5 rounded upward).
The scores of other boats shall not be changed; therefore, two
boats may receive the same score. However, the penalty shall
not cause the boat’s score to be worse than the score for Did
Not Finish.
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punctaj de penalizare sau altă penalizare, în care caz penalizarea
specificată va înlocui penalizarea de o rotire şi două rotiri. Totuşi,

44.2

(a)

când o ambarcaţiune poate a încălcat o regulă a părţii 2 şi
regula 31 în acelaşi incident, ea nu trebuie să execute
penalizarea pentru încălcarea regulii 31;

(b)

dacă ambarcaţiunea a cauzat rănire sau avarie gravă sau, în ciuda
executării unei penalizări, a câştigat un avantaj semnificativ în cursă
sau serie prin încălcarea sa, penalizarea sa trebuie să fie să se retragă.

Penalizări de o rotire şi două rotiri
După ce s-a degajat net de celelalte ambarcaţiuni, cât de repede posibil
după incident, o ambarcaţiune execută o penalizare de o rotire sau două
rotiri executând imediat numărul cerut de rotiri în aceeaşi direcţie,
fiecare rotire incluzând o voltă şi o ampanare. Când o ambarcaţiune
execută penalizarea la sau lângă linia de sosire, ea trebuie să se
întoarcă complet pe partea dinspre traseu a liniei înainte să sosească.

44.3

Punctaj de penalizare
(a)

O ambarcaţiune îşi asumă un punctaj de penalizare prin arborarea
unui pavilion galben la prima ocazie rezonabilă după incident.

(b)

Când o ambarcaţiune şi-a asumat un punctaj de penalizare, ea
trebuie să păstreze pavilionul galben arborat până soseşte şi atrage
atenţia comitetului de cursă asupra acestuia la linia de sosire. În
acel moment ea trebuie de asemenea să informeze comitetul de
cursă despre identitatea celeilalte ambarcaţiuni implicate în
incident. Dacă acest lucru este imposibil, ea trebuie să facă aceasta
la prima ocazie rezonabilă şi în timpul limită pentru proteste.

(c)

Punctajul cursei pentru o ambarcaţiune care şi-a asumat un punctaj de
penalizare trebuie să fie punctajul pe care l-ar fi primit fără această
penalizare, făcut mai rău cu numărul de locuri specificat în instrucţiunile
de cursă. Când instrucţiunile de cursă nu specifică numărul de
locuri, penalizarea trebuie să fie 20% din punctajul pentru Nu a sosit
rotunjit la cel mai apropiat număr întreg (rotunjit de la 0,5 în sus).
Punctajele celorlalte ambarcaţiuni nu trebuie să fie schimbat;
prin urmare două ambarcaţiuni pot primi acelaşi punctaj.
Totuşi, penalizarea nu trebuie să facă punctajul unei
ambarcaţiuni să fie mai rău decât punctajul pentru Nu a sosit.

29

Part 4

OTHER REQUIREMENTS WHEN RACING

45

HAULING OUT; MAKING FAST; ANCHORING
A boat shall be afloat and off moorings at her preparatory signal.
Thereafter, she shall not be hauled out or made fast except to bail
out, reef sails or make repairs. She may anchor or the crew may stand
on the bottom. She shall recover the anchor before continuing in the
race unless she is unable to do so.

46

PERSON IN CHARGE
A boat shall have on board a person in charge designated by the
member or organization that entered the boat. See rule 75.

47

LIMITATIONS ON EQUIPMENT AND CREW

47.1

A boat shall use only the equipment on board at her preparatory
signal.

47.2

No person on board shall intentionally leave, except when ill or
injured, or to help a person or vessel in danger, or to swim. A person
leaving the boat by accident or to swim shall be back on board before
the boat continues in the race.

48

FOG SIGNALS AND LIGHTS; TRAFFIC SEPARATION
SCHEMES

48.1

When safety requires, a boat shall sound fog signals and show
lights as required by the International Regulations for Preventing
Collisions at Sea (IRPCAS) or applicable government rules.

48.2

A boat shall comply with rule 10, Traffic Separation Schemes, of the
IRPCAS.

49

CREW POSITION; LIFELINES

49.1

Competitors shall use no device designed to position their bodies
outboard, other than hiking straps and stiffeners worn under the
thighs.

49.2

When lifelines are required by the class rules or any other rule,
competitors shall not position any part of their torsos outside them,
except briefly to perform a necessary task. On boats equipped with
upper and lower lifelines, a competitor sitting on the deck facing
outboard with his waist inside the lower lifeline may have the upper
part of his body outside the upper lifeline. Unless a class rule or any

30

Partea 4 ALTE CERINŢE CÂND CONCUREAZĂ

45

REMORCAREA; LEGAREA LA UN OBIECT; ANCORAREA
O ambarcaţiune trebuie să plutească şi să nu fie amarată la semnalul său preparator.
După aceea, ea nu trebuie să fie remorcată sau legată la un obiect cu excepţia
scoaterii apei, luarea terţarolelor sau efectuarea reparaţiilor. Ea poate ancora
sau echipajul poate sta în picioare pe fund. Ea trebuie să recupereze ancora înainte să continue cursa în afară de cazul în care nu este capabilă să facă aceasta.

46

PERSOANA RESPONSABILĂ
O ambarcaţiune trebuie să aibă la bord o persoană responsabilă desemnată
de membrul sau de organizaţia care a înscris ambarcaţiunea. Vezi regula 75.

47

LIMITĂRI ALE ECHIPAMENTULUI ŞI ECHIPAJULUI

47.1

O ambarcaţiune trebuie să folosească numai echipamentul aflat la
bord în momentul semnalului său preparator.

47.2

Nici o persoană aflată la bord nu trebuie să plece intenţionat, exceptând cazul
când este bolnavă sau rănită sau pentru a ajuta o persoană sau vas în pericol sau
pentru a înota. O persoană care părăseşte ambarcaţiunea accidental sau pentru
a înota trebuie să fie înapoi la bord înainte ca ambarcaţiunea să continue cursa.

48

SEMNALE DE CEAŢĂ ŞI LUMINI; SCHEME DE SEPARARE
A TRAFICULUI

48.1

Când siguranţa o cere, o ambarcaţiune trebuie să facă semnale sonore de ceaţă şi
să aprindă lumini aşa cum este cerut de Regulamentul Internaţional pentru
Prevenirea Coliziunilor pe Mare sau de regulile guvernamentale aplicabile.

48.2

O ambarcaţiune trebuie să se conformeze cu regula 10, Scheme de
separare a traficului, din IRPCAS.

49

POZIŢIA ECHIPAJULUI; BALUSTRĂZI

49.1

Concurenţii nu trebuie să folosească nici un dispozitiv creat pentru a
poziţiona corpurile lor în afara bordului, altul decât legături de
atârnare şi întărituri purtate sub coapse.

49.2

Când balustrăzile sunt cerute de regulile de clasă sau orice altă regulă,
concurenţii nu trebuie să îşi poziţioneze nici o parte a torsurilor lor în afara lor, decât
scurt timp pentru a executa o sarcină necesară. Pe ambarcaţiunile echipate cu
balustrăzi superioare şi inferioare, un concurent şezând pe punte cu faţa în afară, cu
talia în interiorul balustrăzii inferioare, poate avea partea de sus a corpului în afara
balustrăzii superioare. În afară de cazul în care o regulă de clasă sau orice altă
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other rule specifies a maximum deflection, lifelines shall be taut. If
the class rules do not specify the material or minimum diameter of
lifelines, they shall comply with the corresponding specifications in
the World Sailing Offshore Special Regulations.
Note: Those regulations are available at the World Sailing website.
50

SETTING AND SHEETING SAILS

50.1

Changing Sails
When headsails or spinnakers are being changed, a replacing sail
may be fully set and trimmed before the replaced sail is lowered.
However, only one mainsail and, except when changing, only one
spinnaker shall be carried set at a time.

50.2

Spinnaker Poles; Whisker Poles
Only one spinnaker pole or whisker pole shall be used at a time
except when gybing. When in use, it shall be attached to the foremost
mast.

50.3

Use of Outriggers
(a)

No sail shall be sheeted over or through an outrigger, except as
permitted in rule 50.3(b) or 50.3(c). An outrigger is any fitting
or other device so placed that it could exert outward pressure
on a sheet or sail at a point from which, with the boat upright, a
vertical line would fall outside the hull or deck. For the purpose
of this rule, bulwarks, rails and rubbing strakes are not part of
the hull or deck and the following are not outriggers: a
bowsprit used to secure the tack of a sail, a bumkin used to
sheet the boom of a sail, or a boom of a boomed headsail that
requires no adjustment when tacking.

(b)

Any sail may be sheeted to or led above a boom that is
regularly used for a sail and is permanently attached to the
mast from which the head of the sail is set.

(c)

A headsail may be sheeted or attached at its clew to a spinnaker
pole or whisker pole, provided that a spinnaker is not set.
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regulă specifică o încovoiere maximă, balustrăzile trebuie să fie întinse. Daca
regulile de clasă nu specifică materialul sau diametrul minim al
balustrăzilor, acestea trebuie să se conformeze cu specificaţiile
corespunzătoare din Regulamentul Special Offshore al World Sailing.
Notă: Acest regulament este disponibil pe website-ul World Sailing.
50

REGLAREA ŞI ÎNVERGAREA VELELOR

50.1

Schimbarea velelor
Când focurile sau spinnaker-ele sunt schimbate, o velă înlocuitoare
poate fi complet ridicată şi reglată înainte ca vela înlocuită să fie
coborâtă. Totuşi, numai o singură randă şi, exceptând momentul când se
schimbă, numai un singur spinnaker trebuie să fie purtat ridicat deodată.

50.2

Tangoanele spinnaker-ului, Tangoanele saulelor
Numai un tangon de spinnaker sau de saulă trebuie să fie folosit
deodată exceptând momentul ampanării. Când este folosit, el trebuie
să fie fixat la catargul cel mai din prova.

50.3

Folosirea suporţilor exteriori
(a)

Nici o velă nu trebuie să fie învergată pe sau printr-un suport
exterior, decât cu excepţiile permise de regula 50.3(b) sau 50.3(c). Un
suport exterior este orice piesă sau alt dispozitiv aşezat astfel încât ar putea
exercita o presiune spre exterior asupra unei şcote sau vele dintr-un punct
din care, cu ambarcaţiunea verticală, o linie verticală ar cădea în afara
cocii sau punţii. În înţelesul acestei reguli, sparge-valurile, parapetele şi
brâurile de protecţie nu sunt parte a cocii sau punţii şi următoarele nu sunt
suporţi exteriori: un bompres folosit pentru a asigura colţul de mură al
unei vele, o grandee folosită pentru a înverga ghiul unei vele, sau un ghiu
pe care este învergat un foc şi care nu necesită reglaje când face volta.

(b)

Orice velă poate fi învergată sau manevrată pe un ghiu care
este de regulă folosit pentru o velă şi care este ataşat permanent
de catargul la care este prins colţul de sus al velei.

(c)

Un foc poate fi învergat sau ataşat cu colţul de şcotă de tangonul spinnekerului sau de tangonul saulelor, cu condiţia ca spinnaker-ul să nu fie ridicat.
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50.4

Headsails
For the purposes of rules 50 and 54 and Appendix G, the difference
between a headsail and a spinnaker is that the width of a headsail,
measured between the midpoints of its luff and leech, is less than
75% of the length of its foot. A sail tacked down behind the foremost
mast is not a headsail.

51

MOVABLE BALLAST
All movable ballast, including sails that are not set, shall be properly
stowed. Water, dead weight or ballast shall not be moved for the
purpose of changing trim or stability. Floorboards, bulkheads, doors,
stairs and water tanks shall be left in place and all cabin fixtures kept
on board. However, bilge water may be bailed out.

52

MANUAL POWER
A boat’s standing rigging, running rigging, spars and movable hull
appendages shall be adjusted and operated only by the power
provided by the crew.

53

SKIN FRICTION
A boat shall not eject or release a substance, such as a polymer, or
have specially textured surfaces that could improve the character of
the flow of water inside the boundary layer.

54

FORESTAYS AND HEADSAIL TACKS
Forestays and headsail tacks, except those of spinnaker staysails
when the boat is not close-hauled, shall be attached approximately on
a boat’s centreline.

55

TRASH DISPOSAL
A competitor shall not intentionally put trash in the water. This rule
applies at all times while afloat. The penalty for a breach of this rule
may be less than disqualification.
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50.4

Focuri
Pentru scopul regulilor 50 şi 54 şi Anexa G, diferenţa între un foc şi
un spinnaker este aceea că lăţimea unui foc, măsurat între punctele de
mijloc ale bordului de învergare şi bordului de cădere, nu depăşeşte
75% din lungimea bordului de întinsură. O velă fixată jos în spatele
catargului cel mai din prova nu este un foc.

51

LEST MOBIL
Orice lest mobil, inclusiv velele care nu sunt ridicate, trebuie să fie depozitat
corespunzător. Apa, greutatea moartă sau lestul nu trebuie să fie mutate în
scopul de a schimba reglajul sau stabilitatea. Panourile, capacele de cheson,
uşile, scările şi tancurile de apă trebuie să fie lăsate în poziţie şi toate
dotările cabinelor păstrate la bord. Totuşi, apa de santină poate fi evacuată.

52

FORŢA MANUALĂ
Manevrele fixe, manevrele mobile, greementul şi accesoriile mobile
ale cocii unei ambarcaţiuni trebuie să fie reglate şi manevrate numai
cu forţa asigurată de echipaj.

53

FRECAREA SUPERFICIALĂ
O ambarcaţiune nu trebuie să arunce sau să elibereze o substanţă, cum
ar fi un polimer, sau să aibă suprafeţe special tratate care ar putea
îmbunătăţi caracterul scurgerii apei în zona superficială de contact.

54

STRAIURI ŞI COLŢURI DE MURĂ ALE FOCULUI
Straiurile şi colţurile de mură ale focului, cu excepţia acelora ale velastraiurilor spinnaker-ului când ambarcaţiunea nu navigă cu vânt strâns,
trebuie să fie fixate aproximativ pe axa longitudinală a ambarcaţiunii.

55

ARUNCAREA GUNOIULUI
Un competitor nu trebuie să pună intenţionat gunoi în apă. Această
regulă se aplică tot timpul cât este pe apă. Penalizarea pentru
încălcarea acestei reguli poate fi mai mică decât descalificarea.

32

PART 5

PROTESTS, REDRESS, HEARINGS,
MISCONDUCT AND APPEALS
SECTION A

PROTESTS; REDRESS; RULE 69 ACTION
60

RIGHT TO PROTEST; RIGHT TO REQUEST REDRESS OR
RULE 69 ACTION

60.1

A boat may

60.2

60.3

(a)

protest another boat, but not for an alleged breach of a rule of
Part 2 or rule 31 unless she was involved in or saw the
incident; or

(b)

request redress.

A race committee may
(a)

protest a boat, but not as a result of information arising from a
request for redress or an invalid protest, or from a report from a
person with a conflict of interest other than the representative
of the boat herself;

(b)

request redress for a boat; or

(c)

report to the protest committee requesting action under rule
69.2(b).

A protest committee may
(a)

(b)

protest a boat, but not as a result of information arising from a
request for redress or an invalid protest, or from a report from a
person with a conflict of interest other than the representative
of the boat herself. However, it may protest a boat
(1)

if it learns of an incident involving her that may have
resulted in injury or serious damage, or

(2)

if during the hearing of a valid protest it learns that the
boat, although not a party to the hearing, was involved in
the incident and may have broken a rule;

call a hearing to consider redress;
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SECŢIUNEA A

PROTESTE; COMPENSĂRI; MĂSURI CF REGULA 69
60

DREPTUL LA PROTEST; DREPTUL DE A CERE
COMPENSARE SAU MĂSURI CONFORM REGULA 69

60.1

O ambarcaţiune poate
(a) protesta altă ambarcaţiune, dar nu pentru o presupusă încălcare a
unei reguli din partea 2 sau a regulii 31 în afară de cazul în care
a fost implicată sau a văzut incidentul; sau
(b) să ceară compensare.

60.2

60.3

Un comitet de cursă poate
(a)

protesta o ambarcaţiune, dar nu ca rezultat al unei informaţii
reieşită dintr-o cerere pentru compensare sau un protest nevalabil
sau dintr-un raport al unei persoane cu un conflict de interese
alta decât reprezentantul ambarcaţiunii însăşi;

(b)

cere compensare pentru o ambarcaţiune; sau

(c)

să raporteze comitetului de protest cerându-i să ia măsuri în
conformitate cu regula 69.2(b).

Un comitet de protest poate
(a)

(b)

protesta o ambarcaţiune, dar nu ca rezultat al unei informaţii
reieşită dintr-o cerere pentru compensare sau un protest nevalabil
sau dintr-un raport al unei persoane cu un conflict de interese alta decât
reprezentantul ambarcaţiunii însăşi. Totuşi, el poate protesta o ambarcaţiune
(1)

dacă află despre un incident implicând-o, care poate a avut
ca rezultat rănire sau avarie gravă, sau

(2)

dacă, în timpul audierii unui protest valabil, află că
ambarcaţiunea, deşi nu era parte în audiere, a fost
implicată în incident şi poate a încălcat o regulă;

să convoace o audiere pentru lua în considerare compensare;
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(c)

act under rule 69.2(b); or

(d)

call a hearing to consider whether a support person has broken
a rule, based on its own observation or information received
from any source, including evidence taken during a hearing.

A technical committee may
(a)

protest a boat, but not as a result of information arising from a
request for redress or an invalid protest, or from a report from a
person with a conflict of interest other than the representative
of the boat herself. However, it shall protest a boat if it decides
that
(1)

a boat has broken a rule of Part 4, but not rules 41, 42, 44
and 46, or

(2)

a boat or personal equipment does not comply with the
class rules;

(b)

request redress for a boat; or

(c)

report to the protest committee requesting action under rule
69.2(b).

60.5

However, neither a boat nor a committee may protest for an alleged
breach of rule 5, 6, 7 or 69.

61

PROTEST REQUIREMENTS

61.1

Informing the Protestee
(a)

34

A boat intending to protest shall inform the other boat at the
first reasonable opportunity. When her protest will concern an
incident in the racing area that she was involved in or saw, she
shall hail ‘Protest’ and conspicuously display a red flag at the
first reasonable opportunity for each. She shall display the flag
until she is no longer racing. However,
(1)

if the other boat is beyond hailing distance, the protesting
boat need not hail but she shall inform the other boat at
the first reasonable opportunity;

(2)

if the hull length of the protesting boat is less than 6
metres, she need not display a red flag;

(3)

if the incident was an error by the other boat in sailing
the course, she need not hail or display a red flag but she
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(c)

să acţioneze conform regulii 69.2(b); sau

(d)

să convoace o audiere pentru a lua în considerare dacă o persoană
suport a încălcat o regulă, bazat pe propria observaţie sau pe o informaţie
primită din orice sursă, inclusiv mărturia luată în timpul unei audieri.

Un comitet tehnic poate
(a)

protesta o ambarcaţiune, dar nu ca rezultat al unei informaţii
reieşită dintr-o cerere pentru compensare sau un protest
nevalabil sau dintr-un raport al unei persoane cu un conflict de
interese alta decât reprezentantul ambarcaţiunii însăşi. Totuşi,
el poate protesta o ambarcaţiune dacă decide că
(1)

a încălcat o regulă din parte 4 dar nu regulile 41, 42, 44 şi
46, sau

(2)

o ambarcaţiune sau echipamentul personal nu se
conformează cu regulile de clasă;

(b)

cere compensare pentru o ambarcaţiune; sau

(c)

să raporteze comitetului de protest cerându-i să ia măsuri în
conformitate cu regula 69.2(b).

60.5

Totuşi, nici o ambarcaţiune sau comitet nu pot protesta pentru o
presupusă încălcare a regulii 5, 6, 7 sau 69

61

CERINŢE PENTRU PROTEST

61.1

Informarea protestatului
(a)

34

O ambarcaţiune intenţionând să protesteze trebuie să informeze cealaltă ambarcaţiune la prima ocazie rezonabilă. Când protestul său se
va referi la un incident din zona de concurs în care ea a fost implicată
sau pe care l-a văzut, ea trebuie să strige ‘Protest’ şi să arboreze
vizibil un pavilion roşu la prima ocazie rezonabilă pentru fiecare. Ea
trebuie să arboreze pavilionul până când nu mai concurează. Totuşi,
(1)

dacă cealaltă ambarcaţiune este dincolo de distanţa la care poate
auzi, ambarcaţiunea protestantă nu trebuie să strige dar trebuie
să informeze cealaltă ambarcaţiune la prima ocazie rezonabilă;

(2)

dacă lungimea cocii ambarcaţiunii protestante este mai
mică de 6 metri, ea nu trebuie să arboreze un pavilion roşu;

(3)

dacă incidentul a fost o eroare a celeilalte ambarcaţiuni navigând pe
traseu, ea nu trebuie să strige sau să arboreze un pavilion roşu dar ea
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shall inform the other boat either before or at the first
reasonable opportunity after the other boat finishes;
(4)

61.2

if as a result of the incident a member of either crew is in
danger, or there is injury or serious damage that is
obvious to the boat intending to protest, the requirements
of this rule do not apply to her, but she shall attempt to
inform the other boat within the time limit of rule 61.3.

(b)

If the race committee, technical committee or protest
committee intends to protest a boat concerning an incident the
committee observed in the racing area, it shall inform her after
the race within the time limit of rule 61.3. In other cases the
committee shall inform the boat of its intention to protest as
soon as reasonably possible.

(c)

If the protest committee decides to protest a boat under rule
60.3(a)(2), it shall inform her as soon as reasonably possible,
close the current hearing, proceed as required by rules 61.2 and
63, and hear the original and the new protests together.

Protest Contents
A protest shall be in writing and identify
(a)

the protestor and protestee;

(b)

the incident;

(c)

where and when the incident occurred;

(d)

any rule the protestor believes was broken; and

(e)

the name of the protestor’s representative.

However, if requirement (b) is met, requirement (a) may be met at
any time before the hearing, and requirements (d) and (e) may be met
before or during the hearing. Requirement (c) may also be met before
or during the hearing, provided the protestee is allowed reasonable
time to prepare for the hearing.
61.3

Protest Time Limit
A protest by a boat, or by the race committee, technical committee or
protest committee about an incident the committee observed in the
racing area, shall be delivered to the race office within the protest
time limit stated in the sailing instructions. If none is stated, the time
limit is two hours after the last boat in the race finishes. Other race
committee, technical committee or protest committee protests shall
35

Partea 5

PROTESTE, COMPENSĂRI, AUDIERI, CONDUITĂ NECORESPUNZĂTOARE ŞI APELURI

trebuie să informeze cealaltă ambarcaţiune fie înainte sau la
prima ocazie rezonabilă după ce cealaltă ambarcaţiune soseşte.
(4)

dacă şi ca rezultat al incidentului un membru al oricărui echipaj este în pericol sau este rănire sau avarie gravă care este
evidentă ambarcaţiunii intenţionând să protesteze, cerinţele
acestei reguli nu i se aplică dar ea trebuie să încerce să informeze cealaltă ambarcaţiune în timpul limită al regulii 61.3.

(b) Dacă şi comitetul de cursă, comitetul tehnic sau comitetul de
protest intenţionează să protesteze o ambarcaţiune cu privire la
un incident pe care comitetul l-a observat în zona de concurs,
trebuie să o informeze după cursă în timpul limită al regulii 61.3.
În celelate cazuri comitetul trebuie să informeze ambarcaţiunea
despre intenţia de a protesta cât de repede este rezonabil posibil.
(c) Dacă şi comitetul de protest decide să protesteze o ambarcaţiune conform
regulii 60.3(a)(2), el trebuie să o informeze cât de repede este rezonabil
posibil, să închidă audierea curentă, să continue aşa cum este cerut de
regulile 61.2 şi 63 şi să audieze împreună protestul original şi cel nou.
61.2

Conţinutul protestului
Un protest trebuie să fie în scris şi să identifice
(a)

protestantul şi protestatul;

(b)

incidentul;

(c)

unde şi când a survenit incidentul;

(d)

orice regulă despre care protestantul crede că a fost încălcată; şi

(e)

numele reprezentantului protestantului.

Totuşi, dacă cerinţa (b) este îndeplinită, cerinţa (a) poate fi completată în
orice moment înainte de audiere şi cerinţele (d) şi (e) pot fi completate
înainte sau în timpul audierii. Cerinţa (c) poate deasemenea să fie
completată înainte sau în timpul audierii cu condiţia ca protestatului
să i se asigure timp rezonabil ca să se pregătească pentru audiere.
61.3

Timpul limită de protest
Un protest al unei ambarcaţiuni, sau al comitetului de cursă, comitetului tehnic
sau al comitetului de protest despre un incident pe care comitetul l-a observat în
zona de concurs, trebuie să fie depus la secretariat în timpul limită de protest
declarat în instrucţiunile de cursă. Dacă nu este declarat nimic, timpul
limită este două ore după ce ultima ambarcaţiune din cursă a sosit. Alte
proteste ale comitetului de cursă, comitetului tehnic sau ale comitetului de
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be delivered to the race office no later than two hours after the
committee receives the relevant information. The protest committee
shall extend the time if there is good reason to do so.
62

REDRESS

62.1

A request for redress or a protest committee’s decision to consider
redress shall be based on a claim or possibility that a boat’s score or
place in a race or series has been or may be, through no fault of her
own, made significantly worse by

62.2

(a)

an improper action or omission of the race committee, protest
committee, organizing authority or technical committee for the
event, but not by a protest committee decision when the boat
was a party to the hearing;

(b)

injury or physical damage because of the action of a boat that
was breaking a rule of Part 2 or of a vessel not racing that was
required to keep clear;

(c)

giving help (except to herself or her crew) in compliance with
rule 1.1; or

(d)

an action of a boat, or a member of her crew, that resulted in a
penalty under rule 2 or a penalty or warning under rule 69.2(h).

A request shall be in writing and identify the reason for making it. If
the request is based on an incident in the racing area, it shall be
delivered to the race office within the protest time limit or two hours
after the incident, whichever is later. Other requests shall be
delivered as soon as reasonably possible after learning of the reasons
for making the request. The protest committee shall extend the time
if there is good reason to do so. No red flag is required.

SECTION B

HEARINGS AND DECISIONS
63

HEARINGS

63.1

Requirement for a Hearing
A boat or competitor shall not be penalized without a protest hearing,
except as provided in rules 30.2, 30.3, 30.4, 64.3(d), 69, 78.2, A5 and
P2. A decision on redress shall not be made without a hearing. The
protest committee shall hear all protests and requests for redress that
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protest trebuiesc depuse la secretariat nu mai târziu de două ore după ce
comitetul primeşte informaţia relevantă. Comitetul de protest trebuie să
prelungească timpul dacă există un motiv întemeiat pentru a face aceasta.
62

COMPENSARE

62.1

O cerere pentru compensare sau decizia comitetului de protest de a lua în
considerare o compensare trebuie să se bazeze pe pretenţia sau posibilitatea
ca punctajul sau locul unei ambarcaţiuni într-o cursă sau serie a fost sau
poate fi, nu dintr-o vină a ei însăşi, făcut semnificativ mai rău prin

62.2

(a)

o acţiune incorectă sau omisiune a comitetului de cursă, a
comitetului de protest, a autorităţii organizatoare sau a
comitetului tehnic pentru competiţie dar nu prin decizia
comitetului de protest când ambarcaţiunea a fost parte la audiere;

(b)

rănire sau avarie fizică cauzate de acţiunea unei ambarcaţiuni
care a încălcat o regulă din partea 2 sau a unui vas care nu
concura şi căruia i se cerea să evite,

(c)

acordarea ajutorului (mai puţin ei însăşi sau echipajului său) în
conformitate cu regula 1.1, sau

(d)

o acţiune a unei ambarcaţiuni sau a unui membru al echipajului său, care a
rezultat într-o penalizare conform regulii 2 sau avertizare cf regulii 69.2(h).

O cerere trebuie să fie în scris şi să identifice motivul pentru care este
făcută. Dacă cererea este bazată pe un incident din zona de concurs, ea
trebuie să fie depusă la secretariat în timpul limită de protest sau în cel mult
două ore după incident, oricare este mai târziu. Celelalte cereri trebuiesc
depuse cât de repede este rezonabil posibil după aflarea motivelor pentru
a face cererea. Comitetul de protest trebuie să extindă timpul dacă există
un motiv întemeiat să facă aceasta. Nu este necesar pavilionul roşu.

SECŢIUNEA B

AUDIERI ŞI DECIZII
63

AUDIERI

63.1

Cerinţe pentru o audiere
O ambarcaţiune sau concurent nu trebuie să fie penalizată fără o audiere a protestului, exceptând prevederile regulilor 30.2, 30.3, 30.4, 64.3(d), 69, 78.2, A5 şi
P2. O decizie de compensare nu trebuie să fie făcută fără o audiere.
Comitetul de protest trebuie să audieze toate protestele şi cererile
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have been delivered to the race office unless it allows a protest or
request to be withdrawn.
63.2

Time and Place of the Hearing; Time for Parties to Prepare
All parties to the hearing shall be notified of the time and place of
the hearing, the protest or redress information shall be made
available to them, and they shall be allowed reasonable time to
prepare for the hearing.

63.3

63.4

Right to Be Present
(a)

A representative of each party to the hearing has the right to be
present throughout the hearing of all the evidence. When a
protest claims a breach of a rule of Part 2, 3 or 4, the
representatives of boats shall have been on board at the time of
the incident, unless there is good reason for the protest
committee to rule otherwise. Any witness, other than a member
of the protest committee, shall be excluded except when giving
evidence.

(b)

If a party to the hearing of a protest or request for redress does
not come to the hearing, the protest committee may
nevertheless decide the protest or request. If the party was
unavoidably absent, the committee may reopen the hearing.

Conflict of Interest
(a)

A protest committee member shall declare any possible conflict
of interest as soon as he is aware of it. A party to the hearing
who believes a member of the protest committee has a conflict
of interest shall object as soon as possible. A conflict of interest
declared by a protest committee member shall be included in
the written information provided under rule 65.2.

(b)

A member of a protest committee with a conflict of interest
shall not be a member of the committee for the hearing, unless

(c)

(1)

all parties consent, or

(2)

the protest committee decides that the conflict of interest
is not significant.

When deciding whether a conflict of interest is significant, the
protest committee shall consider the views of the parties, the
level of the conflict, the level of the event, the importance to
each party, and the overall perception of fairness.
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pentru compensare care au fost depuse la secretariat în afară de cazul
în care aprobă ca protestul sau cererea să fie retrase.
63.2

Ora şi locul audierii; Timp pentru ca părţile să se pregătească
Toate părţile la audiere trebuie să fie anunţate despre ora şi locul
audierii, informaţiile despre protest sau compensare trebuie să le fie
făcute disponibile, şi trebuie să li se acorde un timp rezonabil să se
pregătească pentru audiere.

63.3

Dreptul de a fi prezent
(a)

(b)

63.4

Un reprezentant al fiecărei părţi la audiere are dreptul de a fi
prezent tot timpul audierii tuturor mărturiilor. Când un protest
pretinde o încălcare a unei reguli din partea 2, 3 sau 4,
reprezentanţii ambarcaţiunilor trebuie să fi fost la bord în
momentul incidentului, în afară de cazul în care comitetul de
protest are un motiv întemeiat de a stabili altfel. Orice martor,
altul decât un membru al comitetului de protest, trebuie să nu
fie prezent decât când îşi depune mărturia.
Dacă o parte la audierea unui protest sau cerere pentru
compensare nu vine la audiere, comitetul de protest poate, cu
toate acestea, să decidă protestul sau cererea. Dacă partea a
fost absentă inevitabil, comitetul poate redeschide audierea.

Conflict of Interest
(a)

Un membru al comitetului de protest trebuie să declare orice posibil
conflict de interese imediat ce realizează aceasta. O parte la audiere
care crede că un membru al comitetului de protest are un conflict
de interese trebuie să obiecteze cât de repede posibil. Un conflict
de interese declarat de un membru al comitetului de protest trebuie
să fie inclus în informaţiile scrise asigurate conform regulii 65.2.

(b)

Un membru al comitetului de protest cu un conflict de interese nu
trebuie să fie membru al comitetului pentru în afară de cazul în care

(c)

(1)

toate părţile consimt, sau

(2)

comitetul de protest decide că şi conflictul de interese este
nesemnificativ.

Când ia decizia dacă un conflict de interese este semnificativ,
comitetul de protest trebuie să ia în considerare viziunile
părţilor, nivelul conflictului, nivelul competiţiei, importanţa
pentru fiecare parte şi percepţia generală asupra corectitudinii.
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(d)

63.5

However, for World Sailing major events, or for other events
as prescribed by the national authority of the venue, rule
63.4(b) does not apply and a person who has a conflict of
interest shall not be a member of the protest committee.

Validity of the Protest or Request for Redress
At the beginning of the hearing the protest committee shall take any
evidence it considers necessary to decide whether all requirements
for the protest or request for redress have been met. If they have been
met, the protest or request is valid and the hearing shall be continued.
If not, the committee shall declare the protest or request invalid and
close the hearing. If the protest has been made under rule 60.3(a)(1),
the committee shall also determine whether or not injury or serious
damage resulted from the incident in question. If not, the hearing
shall be closed.

63.6

Taking Evidence and Finding Facts
The protest committee shall take the evidence of the parties present
at the hearing and of their witnesses and other evidence it considers
necessary. A member of the protest committee who saw the incident
shall, while the parties are present, state that fact and may give
evidence. A party present at the hearing may question any person
who gives evidence. The committee shall then find the facts and base
its decision on them.

63.7

Conflict Between Rules
If there is a conflict between two or more rules that must be resolved
before the protest committee makes a decision, the committee shall
apply the rule that it believes will provide the fairest result for all
boats affected. Rule 63.7 applies only if the conflict is between rules
in the notice of race, the sailing instructions, or any of the other
documents that govern the event under item (g) of the definition
Rule.

63.8

Protests Between Boats in Different Races
A protest between boats sailing in different races conducted by
different organizing authorities shall be heard by a protest committee
acceptable to those authorities.
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(d)

63.5

Totuşi, pentru competiţiile majore ale World Sailing, sau pentru alte
competiţii aşa cum este prescris de autoritatea natională a locaţiei,
rule 63.4(b) nu se aplică şi o persoană care are un conflict de
interese nu trebuie să membru al comitetului de protest.

Valabilitatea protestului sau a cererii pentru compensare
La începutul audierii comitetul de protest trebuie să ia orice dovezi
consideră necesar ca să decidă dacă toate cerinţele pentru protest sau
cerere pentru compensare au fost îndeplinite. Dacă acestea au fost
îndeplinite, protestul sau cererea este valabil(ă) şi audierea trebuie să
fie continuată. Dacă nu, comitetul trebuie să declare protestul sau
cererea nevalabil(ă) şi să închidă audierea. Dacă protestul a fost făcut
conform regulii 60.3(a)(1), comitetul trebuie deasemenea să
determine dacă au rezultat sau nu răniri sau avarii grave din
incidentul în chestiune. Dacă nu, audierea trebuie să fie închisă.

63.6

Luarea mărturiilor şi stabilirea faptelor
Comitetul de protest trebuie să ia mărturiile părţilor prezente la
audiere şi ale martorilor acestora şi alte mărturii pe care le consideră
necesare. Un membru al comitetului de protest care a văzut
incidentul trebuie, cât timp părţile sunt prezente, să declare acest fapt
şi poate depune mărturie. O parte prezentă la audiere poate chestiona
orice persoană care depune mărturie. Comitetul trebuie apoi să
stabilească faptele şi să îşi bazeze decizia pe acestea.

63.7

Conflict între reguli
Dacă există un conflict, între două sau mai multe reguli, care trebuie
rezolvat înainte ca şi comitetul de protest să ia o decizie, comitetul
trebuie să aplice regula care crede că va asigura cel mai corect
rezultat pentru toate ambarcaţiunile afectate. Regula 63.7 se aplică
dacă şi conflictul este între regulile din anunţul de cursă, instrucţiunile de cursă sau oricare dintre alte documente care guvernează
competiţia în conformitate cu articolul (g) din definiţia Regulă.

63.8

Proteste între ambarcaţiuni aflate în curse diferite
Un protest între ambarcaţiuni navigând în curse diferite conduse de
autorităţi organizatoare diferite trebuie să fie audiat de un comitet de
protest acceptabil pentru acele autorităţi.
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64

DECISIONS

64.1

Penalties and Exoneration
When the protest committee decides that a boat that is a party to a
protest hearing has broken a rule and is not exonerated, it shall
disqualify her unless some other penalty applies. A penalty shall be
imposed whether or not the applicable rule was mentioned in the
protest. If a boat has broken a rule when not racing, her penalty shall
apply to the race sailed nearest in time to that of the incident.
However,

64.2

(a)

when as a consequence of breaking a rule a boat has compelled
another boat to break a rule, the other boat shall be exonerated.

(b)

if a boat has taken an applicable penalty, she shall not be
further penalized under this rule unless the penalty for a rule
she broke is a disqualification that is not excludable from her
series score.

(c)

if the race is restarted or resailed, rule 36 applies.

Decisions on Redress
When the protest committee decides that a boat is entitled to redress
under rule 62, it shall make as fair an arrangement as possible for all
boats affected, whether or not they asked for redress. This may be to
adjust the scoring (see rule A10 for some examples) or finishing
times of boats, to abandon the race, to let the results stand or to make
some other arrangement. When in doubt about the facts or probable
results of any arrangement for the race or series, especially before
abandoning the race, the protest committee shall take evidence from
appropriate sources.

64.3

Decisions on Protests Concerning Class Rules
(a)

When the protest committee finds that deviations in excess of
tolerances specified in the class rules were caused by damage
or normal wear and do not improve the performance of the
boat, it shall not penalize her. However, the boat shall not race
again until the deviations have been corrected, except when the
protest committee decides there is or has been no reasonable
opportunity to do so.
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64

DECIZII

64.1

Penalizări şi disculpări
Când comitetul de protest decide că o ambarcaţiune care este o parte la
audierea unui protest a încălcat o regulă şi nu este exonerată, trebuie să
o descalifice în afară de cazul în care se aplică alte penalizări. O
penalizare trebuie să fie impusă chiar dacă regula aplicabilă a fost sau
nu a fost menţionată în protest. Dacă o ambarcaţiune a încălcat o regulă
când nu concura, penalizarea ei trebuie aplicată în cursa alergată cel
mai aproape în timp de cea a incidentului. Totuşi,
(a) când şi ca o consecinţă a încălcării unei reguli o ambarcaţiune a obligat o altă
ambarcaţiune să încalce o regulă, cealaltă ambarcaţiune trebuie să fie exonerată.
(b) dacă o ambarcaţiune a executat o penalizare aplicabilă, ea nu
trebuie să mai fie penalizată conform acestei reguli exceptând
cazul în care penalizarea pentru regula încălcată este o
descalificare care nu se scade din punctajul său din serie.
(c) dacă şi cursa este restartată sau realergată se aplică regula 36

64.2

Decizii ale compensărilor
Când comitetul de protest decide că o ambarcaţiune este îndreptăţită la
compensare conform regulii 62, el trebuie să facă un aranjament cât de
corect posibil pentru toate ambarcaţiunile afectate, chiar dacă ele au cerut
sau nu compensare. Aceasta poate fi ajustarea scorului (vezi regula A10
pentru câteva exemple) sau a timpilor de sosire al ambarcaţiunilor,
abandonarea cursei, menţinerea rezultatelor sau să facă alt aranjament.
Când este în dubiu asupra faptelor sau a rezultatelor probabile ale oricărui
aranjament pentru cursă sau serie, în special înainte să abandoneze cursa,
comitetul de protest trebuie să ia mărturii din surse corespunzătoare.

64.3

Decizii ale protestelor referitoare la regulile de clasă
(a) Când comitetul de protest constată că abaterile depăşind
toleranţele specificate în regulile de clasă au fost cauzate de
avarii sau de folosirea normală şi nu îmbunătăţesc performanţa
ambarcaţiunii, nu trebuie să o penalizeze. Totuşi, ambarcaţiunea
nu trebuie să concureze din nou până când abaterile nu au fost
corectate, cu excepţia cazului în care comitetul de protest decide
că nu este sau nu a fost o oportunitate rezonabilă să facă aceasta.
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(b)

When the protest committee is in doubt about the meaning of a
class rule, it shall refer its questions, together with the relevant
facts, to an authority responsible for interpreting the rule. In
making its decision, the committee shall be bound by the reply
of the authority.

(c)

When a boat is penalized under a class rule and the protest
committee decides that the boat also broke the same rule in
earlier races in the same event, the penalty may be imposed for
all such races. No further protest is necessary.

(d)

When a boat penalized under a class rule states in writing that
she intends to appeal, she may compete in subsequent races
without changes to the boat. However, if she fails to appeal or
the appeal is decided against her, she shall be disqualified
without a further hearing from all subsequent races in which
she competed.

(e)

Measurement costs arising from a protest involving a class rule
shall be paid by the unsuccessful party unless the protest
committee decides otherwise.

Decisions Concerning Support Persons
(a)

(b)

40

When the protest committee decides that a support person who
is a party to a hearing has broken a rule, it may
(1)

issue a warning,

(2)

exclude the person from the event or venue or remove
any privileges or benefits, or

(3)

take other action within its jurisdiction as provided by the
rules.

The protest committee may also penalize a competitor for the
breach of a rule by a support person by changing the boat’s
score in a single race, up to and including DSQ, when the
protest committee decides that
(1)

the competitor may have gained a competitive advantage
as the result of the breach by the support person, or

(2)

the support person commits a further breach after the
competitor has been warned by the protest committee
that a penalty may be imposed.
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(b) Când comitetul de protest are dubii asupra înţelesului unei
regulide clasă, el trebuie să înainteze întrebările sale, împreună
cu faptele relevante, unei autorităţi responsabile pentru
interpretarea regulii. La luarea deciziei, comitetul trebuie să se
supună răspunsului acestei autorităţi.
(c) Când o ambarcaţiune este penalizată conform unei reguli de clasă şi comitetul de protest de protest decide că ambarcaţiunea a încălcat deasemenea
aceeaşi regulă în curse anterioare în aceeaşi competiţie, penalizarea poate
fi impusă pentru toate asemenea curse. Nu este necesar un alt protest.
(d) Când o ambarcaţiune, penalizată conform unei reguli de clasă,
declară în scris că intenţionează să facă apel, ea poate concura în
cursele următoare fără modificări la ambarcaţiune. Totuşi, dacă
ea omite să facă apel sau apelul este decis împotriva ei, ea
trebuie să fie descalificată fără o altă audiere din toate cursele
ulterioare în care a concurat.
(e) Costurile măsurătorilor survenite ca urmare a unui protest
implicând o regulă de clasă trebuie să fie plătite de partea care
pierde în afară de cazul în care comitetul de protest decide altfel.
64.4

Decisions Concerning Support Persons
(a) Când comitetul de protest decide că o persoană suport care este
parte la o audiere a încălcat o regulă, comitetul poate
(1)

să emită o avertizare,

(2)

să excludă persoana din competiţie sau locaţie sau să îi
anuleze orice privilegii sau beneficii, sau

(3)

să facă alte acţiuni în cadrul jurisdicţiei sale aşa cum este
prevăzut de reguli.

(b) Comitetul de protest poate deasemenea să penalizeze un competitor pentru încălcarea unei reguli de către o persoană suport
prin schimbarea punctajului ambarcaţiunii într-o singură cursă,
până la şi incluzând DSQ, când comitetul de protest decide că

40

(1)

competitorul poate a câştigat un avantaj competitiv ca
rezultat al în călcării de către persoana suport, sau,

(2)

persoana suport comite o altă încălcare după ce
competitorul a fost avertizat de comitetul de protest că
poate fi impusă o penalizare.
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65

INFORMING THE PARTIES AND OTHERS

65.1

After making its decision, the protest committee shall promptly
inform the parties to the hearing of the facts found, the applicable
rules, the decision, the reasons for it, and any penalties imposed or
redress given.

65.2

A party to the hearing is entitled to receive the above information in
writing, provided she asks for it in writing from the protest
committee no later than seven days after being informed of the
decision. The committee shall then promptly provide the
information, including, when relevant, a diagram of the incident
prepared or endorsed by the committee.

65.3

When the protest committee penalizes a boat under a class rule, it
shall send the above information to the relevant class rule authorities.

66

REOPENING A HEARING
The protest committee may reopen a hearing when it decides that it
may have made a significant error, or when significant new evidence
becomes available within a reasonable time. It shall reopen a hearing
when required by the national authority under rule 71.2 or R5. A
party to the hearing may ask for a reopening no later than 24 hours
after being informed of the decision. On the last scheduled day of
racing the request shall be delivered
(a)

within the protest time limit if the requesting party was
informed of the decision on the previous day;

(b)

no later than 30 minutes after the party was informed of the
decision on that day.

When a hearing is reopened, a majority of the members of the protest
committee shall, if possible, be members of the original protest
committee.
67

DAMAGES
The question of damages arising from a breach of any rule shall be
governed by the prescriptions, if any, of the national authority.
Note: There is no rule 68.
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65

INFORMAREA PĂRŢILOR ŞI A ALTORA

65.1

După luarea deciziei, comitetul de protest trebuie, cu promptitudine,
să informeze părţile la audiere despre faptele stabilite, regulile
aplicabile, decizia, motivele pentru aceasta, şi orice penalizări
impuse sau compensare acordată.

65.2

O parte la audiere este îndreptăţită să primească informaţiile de mai
sus în scris, cu condiţia să ceară aceasta în scris comitetului de
protest nu mai târziu de şapte zile după ce a fost informată asupra
deciziei. Comitetul trebuie atunci să furnizeze cu promptitudine
informaţia, incluzând, dacă este relevant, o diagramă a incidentului
pregătită sau andosată de comitet.

65.3

Când comitetul de protest penalizează o ambarcaţiune conform unei reguli de clasă,
el trebuie să trimită informaţia de mai sus la autorităţile de reguli de clasă relevante.

66

REDESCHIDERA UNEI AUDIERI
Comitetul de protest poate redeschide o audiere când decide că poate
a făcut o eroare semnificativă, sau când noi dovezi semnificative
devin disponibile într-un interval de timp rezonabil. El trebuie să
redeschidă audierea la cererea autorităţii naţionale conform regulii
71.2 sau R5. O parte la audiere poate cere o redeschidere nu mai
târziu de 24 ore după ce a fost informată asupra deciziei. În ultima
zi de curse programată cererea trebuie depusă
(a)

în timul limită de protest dacă partea care cere compensare a
fost informată despre decizie în ziua precedentă;

(b)

nu mai târziu de 30 minute după ce partea a fost informată
despre decizie în acea zi.

Când o audiere este redeschisă, majoritatea membrilor comitetului
de protest trebuie, dacă este posibil, să fi fost membri ai comitetului
de protest original.
67

AVARII
Problema avariilor survenite ca urmare a încălcării oricărei reguli trebuie să fie guvernată de prescripţiile, dacă există, autorităţii naţionale.
Notă: Nu există regula 68.
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SECTION C

MISCONDUCT
69

MISCONDUCT

69.1

Obligation not to Commit Misconduct; Resolution
(a)

A competitor, boat owner or support person shall not commit
an act of misconduct.

(b)

Misconduct is:

(c)

69.2

42

(1)

conduct that is a breach of good manners, a breach of
good sportsmanship, or unethical behaviour; or

(2)

conduct that may bring the sport into disrepute.

An allegation of a breach of rule 69.1(a) shall be resolved in
accordance with the provisions of rule 69. It shall not be
grounds for a protest and rule 63.1 does not apply.

Action by a Protest Committee
(a)

A protest committee acting under this rule shall have at least
three members.

(b)

When a protest committee, from its own observation or from
information received from any source, including evidence
taken during a hearing, believes a person may have broken rule
69.1(a), it shall decide whether or not to call a hearing.

(c)

When the protest committee needs more information to make
the decision to call a hearing, it shall consider appointing a
person or persons to conduct an investigation. These
investigators shall not be members of the protest committee
that will decide the matter.

(d)

When an investigator is appointed, all relevant information he
gathers, favourable or unfavourable, shall be disclosed to the
protest committee, and if the protest committee decides to call
a hearing, to the parties.
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SECŢIUNEA C

CONDUITĂ NECORESPUNZĂTOARE
69

CONDUITĂ NECORESPUNZĂTOARE

69.1

Obligaţia de a nu avea o conduită necorespunzătoare; Rezoluţie
(a)

Un competitor, proprietar de ambarcaţiune sau persoană suport
nu trebuie să comită un act de conduită necorespunzătoare.

(b)

Conduita necorespunzătoare este:

(c)

69.2
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(1)

conduita care este o încălcare bunelor maniere, o
încălcare a sportivităţii sau o comportare ne-etică; sau

(2)

conduita care poate aduce sportului o proastă reputaţie.

O alegaţie de încălcare a regulii 69.1(a) trebuie să fie rezolvată
în conformitate cu prevederile regulii 69. Ea nu trebuie să fie
motiv pentru un protest şi regula 63.1 nu se aplică.

Acţiuni ale comitetului de protest
(a)

Un comitet acţionând conform acestei reguli trebuie să aibă cel
puţin trei membri.

(b)

Când un comitet de protest, din propriile sale observaţii sau din
informaţia primită din orice sursă, inclusiv mărturia luată în
timpul unei audieri, crede că o persoană poate a încălcat regula
69.1(a), trebuie să decidă dacă deschide sau nu o audiere.

(c)

Când comitetul de protest are nevoie de mai multe informaţii
pentru a lua decizia de a deschide o audiere, trebuie să ia în
considerare numirea unei sau mai multor persoane care să
conducă o investigaţie. Aceşti investigatori nu trebuie să fie
membri ai comitetului care decide problema.

(d)

Dacă este numit un investigator, toate informaţiile relevante
obţinute de acesta, favorabile sau nefavorabile, trebuie
dezvăluite comitetului de protest şi, dacă şi comitetul de protest
decide să deschidă o audiere, părţilor.

Part 5

PROTESTS, REDRESS, HEARINGS, MISCONDUCT AND APPEALS

(e)

(f)

If the protest committee decides to call a hearing, it shall
promptly inform the person in writing of the alleged breach
and of the time and place of the hearing and follow the
procedures in rules 63.2, 63.3(a), 63.4 and 63.6 except that:
(1)

unless a person has been appointed by World Sailing, a
person may be appointed by the protest committee to
present the allegation.

(2)

a person against whom an allegation has been made
under this rule shall be entitled to have an advisor and a
representative with him who may act on his behalf.

If the person is unable to attend the hearing and
(1)

provides good reason, the protest committee shall
reschedule it; or

(2)

does not provide good reason and does not come to it, the
protest committee may conduct it without the person
present.

(g)

The standard of proof to be applied is the test of the
comfortable satisfaction of the protest committee, bearing in
mind the seriousness of the alleged misconduct. However, if
the standard of proof in this rule conflicts with the laws of a
country, the national authority may, with the approval of World
Sailing, change it with a prescription to this rule.

(h)

When the protest committee decides that a competitor or boat
owner has broken rule 69.1(a), it may take one or more of the
following actions

(i)

(1)

issue a warning;

(2)

change their boat’s score in one or more races, including
disqualification(s) that may or may not be excluded from
her series score;

(3)

exclude the person from the event or venue or remove
any privileges or benefits; and

(4)

take any other action within its jurisdiction as provided
by the rules.

When the protest committee decides that a support person has
broken rule 69.1(a), rule 64.4 applies.
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(e)

(f)

Dacă şi comitetul de protest decide să deschidă o audiere, el
trebuie, cu promptitudine, să informeze în scris persoana despre
presupusa încălcare şi despre ora şi locul audierii şi să urmeze
procedurile din regulile 63.2, 63.3(a), 63.4 şi 63.6 cu excepţia că:
(1)

în afară de cazul în care o persoană a fost numită de
World Sailing, o persoană poate fi numită de comitetul
de protest pentru a prezenta alegaţia.

(2)

o persoană împotriva căreia a fost făcută o alegaţie conform
acestei reguli trebuie să fie îndreptăţită sa aibă cu el un
consilier şi un reprezentant care pot acţiona în numele său.

Dacă persoana nu poate ajunge la audiere şi
(1)

furnizează motive întemeiate, comitetul de protest trebuie
să o reprogrameze;

(2)

nu furnizează motive întemeiate şi nu vine, comitetul de
protest poate conduce audierea fără ca persoana să fie
prezentă.

(g)

Standardul de dovezi care urmează să fie aplicat este testul de
satisfacţie confortabilă a comitetului de protest, având în minte
seriozitatea presupusei comportări necorespunzătoare. Totuşi,
dacă standardul de dovezi din această regulă este în conflict cu
legile unei ţări, autoritatea naţională poate, cu aprobarea World
Sailing, să îl schimbe printr-o prescripţie la această regulă.

(h)

Când comitetul de protest decide că un competitor sau
proprietar de ambarcaţiune a încălcat regula 69.1(a), el
poate face una sau mai multe din acţiunile următoare

(i)

(1)

să emită o avertizare;

(2)

să schimbe punctajul ambarcaţiunii în una sau mai multe
curse, incluzând decalificar(ea)ile care poate vor fi sau
nu vor fi excluse din punctajul său în serie;

(3)

să excludă persoana din competiţie sau locaţie sau să îi
anuleze orice privilegii sau beneficii, şi

(4)

să facă alte acţiuni în cadrul jurisdicţiei sale aşa cum este
prevăzut de reguli.

Regula 64.4 se aplică când comitetul de protest decide că o
persoană suport a încălcat regula 69.1(a).
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(j)

If the protest committee
(1)

imposes a penalty greater than one DNE;

(2)

excludes the person from the event or venue; or

(3)

in any other case if it considers it appropriate,

it shall report its findings, including the facts found, its
conclusions and decision to the national authority of the person
or, for specific international events listed in the World Sailing
Regulations, to World Sailing. If the protest committee has
acted under rule 69.2(f)(2), the report shall also include that
fact and the reasons for it.
(k)

69.3

If the protest committee decides not to conduct the hearing
without the person present, or if the protest committee has left
the event and a report alleging a breach of rule 69.1(a) is
received, the race committee or organizing authority may
appoint the same or a new protest committee to proceed under
this rule. If it is impractical for the protest committee to
conduct a hearing, it shall collect all available information and,
if the allegation seems justified, make a report to the national
authority of the person or, for specific international events
listed in the World Sailing Regulations, to World Sailing.

Action by a National Authority and World Sailing
The disciplinary powers, procedures and responsibilities of national
authorities and World Sailing that apply are specified in World
Sailing Regulation 35, Disciplinary Code. National authorities and
World Sailing may impose further penalties, including suspension of
eligibility, under that regulation.

SECTION D

APPEALS
70

APPEALS AND REQUESTS TO A NATIONAL AUTHORITY

70.1

(a)

Provided that the right of appeal has not been denied under rule
70.5, a party to a hearing may appeal a protest committee’s
decision or its procedures, but not the facts found.

(b)

A boat may appeal when she is denied a hearing required by
rule 63.1.
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(j)

Dacă şi comitetul de protest
(1)

impune o penalizare mai mare decât DNE

(2)

exclude o persoană din competiţie sau locaţie; sau

(3)

în orice alt dacă consideră potrivit,

comitetul trebuie să raporteze constatările sale, inclusiv faptele
stabilite, concluziile şi decizia sa autorităţii naţionale a
persoanei sau, pentru un concurs internaţioanal specific listat în
regulile World Sailing, către World Sailing. Dacă şi comitetul
de protest a acţionat conform regulii 69.2(f)(2), raportul trebuie
să includă acest fapt şi motivele pentru aceasta.
(k)

69.3

Dacă şi comitetul de protest decide să nu conducă audierea fără
prezenţa persoanei sau dacă comitetul de protest a părăsit concursul şi
este primit un raport presupunând o încălcare a regulii 69.1(a),
comitetul de cursă sau autoritatea organizatoare poate numi acelaşi
sau un nou comitet de protest pentru a proceda conform acestei reguli.
Dacă este imposibil pentru comitetul de protest să conducă o audiere,
comitetul de protest trebuie să adune toate informaţiile disponibile
şi, dacă alegaţia pare justificată, să facă un raport către autoritatea
naţională a persoanei sau, pentru un concurs internaţioanal
specific listat în regulile World Sailing, către World Sailing.

Acţiuni ale autorităţii naţionale şi World Sailing
Puterile disciplinare, procedurile şi responsabilităţile autorităţilor
naţionale şi World Sailing care se aplică sunt specificate în regula 35
World Sailing, Codul Disciplinar. Autorităţile naţionale şi World
Sailing pot impune alte penalităţi, inclusiv suspendarea eligibilităţii,
conform acestei reguli.

SECŢIUNEA D

APELURI
70

APELURI ŞI CERERI CĂTRE O AUTORITATE NAŢIONALĂ

70.1

(a)

Cu condiţia ca dreptul la apel să nu fi fost anulat conform regulii
70.5, o parte la o audiere poate face apel la decizia unui comitet
de protest sau la procedurile acestuia, dar nu la faptele stabilite.

(b)

O ambarcaţiune poate face apel când i-a fost respinsă o audiere
cerută de regula 63.1.
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70.2

A protest committee may request confirmation or correction of its
decision.

70.3

An appeal under rule 70.1 or a request by a protest committee under
rule 70.2 shall be sent to the national authority with which the
organizing authority is associated under rule 89.1. However, if boats
will pass through the waters of more than one national authority
while racing, the sailing instructions shall identify the national
authority to which appeals or requests are required to be sent.

70.4

A club or other organization affiliated to a national authority may
request an interpretation of the rules, provided that no protest or
request for redress that may be appealed is involved. The
interpretation shall not be used for changing a previous protest
committee decision.

70.5

There shall be no appeal from the decisions of an international jury
constituted in compliance with Appendix N. Furthermore, if the
notice of race and the sailing instructions so state, the right of appeal
may be denied provided that
(a)

it is essential to determine promptly the result of a race that
will qualify a boat to compete in a later stage of an event or a
subsequent event (a national authority may prescribe that its
approval is required for such a procedure);

(b)

a national authority so approves for a particular event open
only to entrants under its own jurisdiction; or

(c)

a national authority after consultation with World Sailing so
approves for a particular event, provided the protest committee
is constituted as required by Appendix N, except that only two
members of the protest committee need be International
Judges.

70.6

Appeals and requests shall conform to Appendix R.

71

NATIONAL AUTHORITY DECISIONS

71.1

A person who has a conflict of interest or was a member of the
protest committee shall not take any part in the discussion or
decision on an appeal or a request for confirmation or correction.
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70.2

Un comitet de protest poate cere confirmarea sau corectarea deciziei
sale.

70.3

Un apel conform regulii 70.1 sau o cerere a unui comitet de protest
conform regulii 70.2 trebuie să fie trimis la autoritatea naţională cu care
autoritatea organizatoare este asociată conform regulii 89.1. Totuşi, dacă
ambarcaţiunile vor trece prin ape ale mai mult de o autoritate naţională
cât timp concurează, instrucţiunile de cursă trebuie să identifice
autoritatea naţională la care este cerut să fie trimise apelurile sau cererile.

70.4

Un club sau altă organizaţie afiliată la o autoritate naţională poate
cere o interpretare a regulilor, cu condiţia ca nici un protest sau
cerere pentru compensare care pot fi apelate să fie implicate.
Interpretarea nu trebuie să fie folosită pentru a schimba o decizie
precedentă a comitetului de protest.

70.5

Nu trebuie să fie apeluri împotriva deciziilor unui juriu internaţional
constituit în conformitate cu anexa N. În plus, dacă anunţul de cursă
şi instrucţiunile de cursă specifică aceasta, dreptul la apel poate fi
anulat numai dacă
(a)

este esenţial să se determine prompt rezultatul unei curse care va
califica o ambarcaţiune să concureze într-o etapă ulterioară a unui
concurs sau într-un concurs ulterior (o autoritate naţională poate
prescrie că aprobarea sa este necesară pentru o asemenea procedură);

(b)

o autoritate naţională aprobă aceasta pentru un anumit concurs
deschis numai pentru concurenţi aflaţi sub jurisdicţia sa; sau

(c)

o autoritate naţională după consultarea cu World Sailing
aprobă aceasta pentru un anumit concurs, numai dacă şi
comitetul de protest este constituit aşa cum este cerut de anexa
N, cu excepţia că numai doi membri ai comitetului de protest
trebuie să fie judecători internaţionali.

70.6

Apelurile şi cererile trebuie să se conformeze anexei R.

71

DECIZIILE AUTORITĂŢII NAŢIONALE

71.1

O persoană care are un conflict de interese sau a fost membru al
comitetului de protest nu trebuie să ia nici o parte la discutarea sau
luarea deciziei unui apel sau cereri pentru confirmare sau corectare.
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71.2

The national authority may uphold, change or reverse a protest
committee’s decision including a decision on validity or a decision
under rule 69. Alternatively, the national authority may order that a
hearing be reopened, or that a new hearing be held by the same or a
different protest committee. When the national authority decides that
there shall be a new hearing, it may appoint the protest committee.

71.3

When from the facts found by the protest committee the national
authority decides that a boat that was a party to a protest hearing
broke a rule and is not exonerated, it shall penalize her, whether or
not that boat or that rule was mentioned in the protest committee’s
decision.

71.4

The decision of the national authority shall be final. The national
authority shall send its decision in writing to all parties to the hearing
and the protest committee, who shall be bound by the decision.
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71.2

Autoritatea naţională poate confirma, schimba sau inversa o decizie a comitetului
de protest inclusiv o decizie de validitate sau o decizie conform regulii
69. Alternativ, autoritatea naţională poate ordona ca o audiere să fie
redeschisă sau ca o o nouă audiere să fie ţinută de către acelaşi sau de
către un diferit comitet de protest. Când autoritatea naţională decide
că trebuie să fie o nouă audiere, ea poate numi comitetul de protest.

71.3

Când din faptele stabilite de comitetul de protest, autoritatea
naţională decide că o ambarcaţiune care a fost parte la audierea
protestului a încălcat o regulă şi nu a fost exonerată, ea trebuie să o
penalizeze, chiar dacă acea ambarcaţiune sau acea regulă au fost sau
nu menţionate în decizia comitetului de protest.

71.4

Decizia autorităţii naţionale trebuie să fie definitivă. Autoritatea
naţională trebuie să trimită în scris decizia sa către toate părţile de la
audiere şi comitetului de protest, care trebuie să se supună deciziei.
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75

ENTERING A RACE

75.1

To enter a race, a boat shall comply with the requirements of the
organizing authority of the race. She shall be entered by
(a)

a member of a club or other organization affiliated to a World
Sailing member national authority,

(b)

such a club or organization, or

(c)

a member of a World Sailing member national authority.

75.2

Competitors shall comply with World Sailing Regulation 19,
Eligibility Code.

76

EXCLUSION OF BOATS OR COMPETITORS

76.1

The organizing authority or the race committee may reject or cancel
the entry of a boat or exclude a competitor, subject to rule 76.3,
provided it does so before the start of the first race and states the
reason for doing so. On request the boat shall promptly be given the
reason in writing. The boat may request redress if she considers that
the rejection or exclusion is improper.

76.2

The organizing authority or the race committee shall not reject or
cancel the entry of a boat or exclude a competitor because of
advertising, provided the boat or competitor complies with World
Sailing Regulation 20, Advertising Code.

76.3

At world and continental championships no entry within stated
quotas shall be rejected or cancelled without first obtaining the
approval of the relevant World Sailing Class Association (or the
Offshore Racing Council) or World Sailing.

77

IDENTIFICATION ON SAILS
A boat shall comply with the requirements of Appendix G governing
class insignia, national letters and numbers on sails.
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75

ÎNSCRIEREA ÎNTR-O CURSĂ

75.1

Pentru a se înscrie într-o cursă, o ambarcaţiune trebuie să se conformeze
cerinţelor autorităţii organizatoare a cursei. Ea trebuie să fie înscrisă de
(a)

un membru al unui club sau altei organizaţii afiliate la o
autoritate naţională membră a World Sailing,

(b)

un asemenea club sau organizaţie, sau

(c)

un membru al unei autorităţi naţionale membră a World Sailing.

75.2

Concurenţii trebuie să se conformeze regulii 19 World Sailing, Codul
eligibilităţii.

76

EXCLUDEREA AMBARCAŢIUNILOR SAU COMPETITORILOR

76.1

Autoritatea organizatoare sau comitetul de cursă pot respinge sau anula
înscrierea unei ambarcaţiuni sau pot exclude un competitor, subiect al
regulii 76.3, cu condiţia să facă aceasta înainte de startul primei curse şi să
declare motivul pentru care fac aceasta. La cerere, ambarcaţiunii trebuie
să îi fie dat cu promptitudine motivul în scris. Ambarcaţiunea poate cere
compensare dacă ea consider că respingerea sau excluderea este incorectă.

76.2

Autoritatea organizatoare sau comitetul de cursă nu trebuie să respingă sau să anuleze înscrierea unei ambarcaţiuni sau să excludă un
competitor datorită reclamei, cu condiţia ca ambarcaţiunea sau competitorul să se conformeze regulii 20 World Sailing, Codul reclamelor.

76.3

La campionatele mondiale şi continentale nici o înscriere în cadrul
cotelor declarate nu trebuie să fie respinsă sau anulată fără obţinerea
prealabilă a aprobării asociaţiei internaţionale de clasă relevante World
Sailing (sau a Consiliului Curselor de Croazieră) sau a World Sailing.

77

IDENTIFICARE PE VELE
O ambarcaţiune trebuie să se conformeze cu cerinţele anexei G care
guvernează însemnele de clasă, literele naţionale şi numerele pe vele.
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78

COMPLIANCE WITH CLASS RULES; CERTIFICATES

78.1

While a boat is racing, her owner and any other person in charge
shall ensure that the boat is maintained to comply with her class rules
and that her measurement or rating certificate, if any, remains valid.
In addition, the boat shall also comply at other times specified in the
class rules, the notice of race or the sailing instructions.

78.2

When a rule requires a valid certificate to be produced or its
existence verified before a boat races, and this cannot be done, the
boat may race provided that the race committee receives a statement
signed by the person in charge that a valid certificate exists. The boat
shall produce the certificate or arrange for its existence to be verified
by the race committee. The penalty for breaking this rule is
disqualification without a hearing from all races of the event.

79

CLASSIFICATION
If the notice of race or class rules state that some or all competitors
must satisfy classification requirements, the classification shall be
carried out as described in World Sailing Regulation 22, Sailor
Classification Code.

80

ADVERTISING
A boat and her crew shall comply with World Sailing Regulation 20,
Advertising Code.

81

RESCHEDULED EVENT
When an event is rescheduled to dates different from the dates stated
in the notice of race, all boats entered shall be notified. The race
committee may accept new entries that meet all the entry
requirements except the original deadline for entries.

48

Partea 6 ÎNSCRIERI ŞI CALIFICĂRI

78

CONFORMAREA CU REGULILE DE CLASĂ; CERTIFICATE

78.1

Cât timp o ambarcaţiune concurează, proprietarul său şi orice altă persoană
responsabilă trebuie să se asigure că ambarcaţiunea este menţinută conform regulilor
sale de clasă şi că certificatul său de măsurătoare sau clasificare, dacă există, rămâne
valabil. Suplimentar, ambarcaţiunea trebuie deasemenea să se conformeze şi în alte
ocazii specificate în regulile de clasă, anunţul de cursă sau instrucţiunile de cursă.

78.2

Când o regulă cere ca un certificat valabil să fie prezentat sau existenţa sa să fie
verificată înainte ca o ambarcaţiune să concureze, şi acest lucru nu poate fi făcut,
ambarcaţiunea poate concura cu condiţia ca şi comitetul de cursă să primească o
declaraţie, semnată de persoana resposabilă, că există un certificat valabil.
Ambarcaţiunea trebuie să prezinte certificatul sau să aranjeze ca existenţa
acestuia să fie verificată de comitetul de cursă. Penalizarea pentru încălcarea
acestei reguli este descalificarea fără o audiere din toate cursele concursului.

79

CLASIFICARE
Dacă anunţul de cursă sau regulile de clasă declară ca unii sau toţi
competitorii trebuie să satisfacă cerinţele de clasificare, clasificarea
trebuie să fie efectuată aşa cum este descris în regula 22 World
Sailing, Codul de Clasificare al Veliştilor.

80

RECLAME
O ambarcaţiune şi echipajul său trebuie să se conformeze regulii 20
World Sailing, Codul Reclamei.

81

CONCURS REPROGRAMAT
Când un concurs a fost reprogramat la date diferite de datele declarate în
anunţul de cursă, toate ambarcaţiunile înscrise trebuie să fie anunţate. Comitetul de cursă poate accepta noi înscrieri care îndeplinesc toate cerinţele
pentru înscriere cu excepţia termenului limită initial pentru înscrieri.
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84

GOVERNING RULES
The organizing authority, race committee, technical committee,
protest committee and other race officials shall be governed by the
rules in the conduct and judging of races.

85

CHANGES TO RULES

85.1

A change to a rule shall refer specifically to the rule and state the
change. A change to a rule includes an addition to it or deletion of all
or part of it.

85.2

A change to one of the following types of rules may be made only as
shown below.
Type of rule

Change only if permitted by

Racing rule

Rule 86

Rule in a World Sailing code

A rule in the code

National authority prescription

Rule 88.2

Class rule

Rule 87

Rule in the notice of race

Rule 89.2(b)

Rule in the sailing instructions

Rule 90.2(c)

Rule in any other document
governing the event

A rule in the document itself

86

CHANGES TO THE RACING RULES

86.1

A racing rule shall not be changed unless permitted in the rule itself
or as follows:
(a)

Prescriptions of a national authority may change a racing rule,
but not the Definitions; the Basic Principles; a rule in the
Introduction; Part 1, 2 or 7; rule 42, 43, 63.4, 69, 70, 71, 75,
76.3, 79 or 80; a rule of an appendix that changes one of these
rules; Appendix H or N; World Sailing Regulation 19, 20, 21,
22, 35 or 37.
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REGULI CARE GUVERNEAZĂ
Autoritatea organizatoare, comitetul de cursă, comitetul tehnic,
comitetul de protest şi alţi oficiali de cursă trebuie să fie guvernaţi de
reguli în conducerea şi judecarea curselor.

85

MODIFICĂRI ALE REGULILOR

85.1

O modificare a unei reguli trebuie să se refere specific la regulă şi să
declare modificarea. O modificare a unei reguli include o adăugire la
aceasta sau ştergerea în totalitate sau a unei părţi a acesteia.

85.2

O modificare a unuia dintre următoarele tipuri de reguli poate fi
făcută numai după cum este arătat mai jos.
Tipul regulii

Modific doar dacă este permis de

Regulă de cursă

Regula 86

Regulă într-un cod World Sailing

O regulă în cod

Prescripţii ale autorităţii naţionale

Regula 88.2

Regulă de clasă

Regula 87

Regulă în anunţul de cursă

Regula 89.2(b)

Regulă în instrucţiunile de cursă

Regula 90.2(c)

Regulă în orice alt document care
guvernează concursul

O regulă în documentul însuşi

86

MODIFICĂRI ALE REGULILOR DE CURSĂ

86.1

O regulă de cursă nu trebuie să fie modificată decât dacă este permis
de regula însăşi sau după cum urmează:
(a)

Prescripţiile unei autorităţi naţionale pot modifica o regulă de
cursă, dar nu Definiţiile; Principiile de bază, o regulă din
Introducere; Părţile 1, 2 sau 7; regulile 42, 43, 63.4, 69, 70, 71,
75, 76.3, 79 sau 80; o regulă a unei anexe care schimbă una din
aceste reguli; Anexa H sau N; sau regulile Wold Sailing 19, 20, 21,
22, 35 sau 37.
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(b)

The notice of race or sailing instructions may change a racing
rule, but not rule 76.1 or 76.2, Appendix R, or a rule listed in
rule 86.1(a).

(c)

Class rules may change only racing rules 42, 49, 50, 51, 52, 53
and 54.

86.2

In exception to rule 86.1, World Sailing may in limited
circumstances (see World Sailing Regulation 28.1.3) authorize
changes to the racing rules for a specific international event. The
authorization shall be stated in a letter of approval to the event
organizing authority and in the notice of race and sailing instructions,
and the letter shall be posted on the event’s official notice board.

86.3

If a national authority so prescribes, the restrictions in rule 86.1 do
not apply if rules are changed to develop or test proposed rules. The
national authority may prescribe that its approval is required for such
changes.

87

CHANGES TO CLASS RULES
The notice of race or sailing instructions may change a class rule
only when the class rules permit the change, or when written
permission of the class association for the change is displayed on the
official notice board.

88

NATIONAL PRESCRIPTIONS

88.1

Prescriptions that Apply
The prescriptions that apply to an event are the prescriptions of the
national authority with which the organizing authority is associated
under rule 89.1. However, if boats will pass through the waters of
more than one national authority while racing, the notice of race or
sailing instructions shall identify the prescriptions that will apply and
when they will apply.

88.2

Changes to Prescriptions
The notice of race or sailing instructions may change a prescription.
However, a national authority may restrict changes to its
prescriptions with a prescription to this rule, provided World Sailing
approves its application to do so. The restricted prescriptions shall
not be changed.
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(b)

Anunţul de cursă sau instrucţiunile de cursă pot modifica o regulă
de cursă, dar nu regula 76.1 sau 76.2, Anexa R sau o regulă
listată în regula 86.1(a).

(c)

Regulile de clasă pot modifica numai regulile de cursă 42, 49,
50, 51, 52, 53 şi 54.

86.2

Ca excepţie la regula 86.1, World Sailing poate, în circumstanţe
limitate (vezi regula World Sailing 28.1.3), să autorizeze modificări ale
regulilor de cursă pentru un anumit concurs internaţional. Autorizaţia
trebuie declarată într-o scrisoare de aprobare adresată autorităţii
organizatoare a concursului şi în anunţul de cursă şi în instrucţiunile de
cursă şi scrisoarea trebuie să fie afişată la panoul oficial al concursului.

86.3

Dacă o autoritate naţională prescrie aceasta, restricţiile regulii 86.1
nu se aplică dacă regulile sunt modificate pentru a dezvolta sau testa
regulile propuse. Autoritatea naţională poate prescrie că este necesară
aprobarea sa pentru asemenea modificări.

87

MODIFICĂRI ALE REGULILOR DE CLASĂ
Anunţul de cursă sau instrucţiunile de cursă pot modifica o regulă de
clasă numai când regulile de clasă permit modificarea sau când
permisiunea scrisă, a asociaţiei de clasă, pentru modificare este
afişată la panoul oficial.

88

PRESCRIPŢII NAŢIONALE

88.1

Prescripţii care se aplică
Prescripţiile care se aplică unui concurs sunt prescripţiile unei autorităţi naţionale cu care autoritatea organizatoare este asociată conform
regulii 89.1. Totuşi, dacă ambarcaţiunile vor trece prin apele a mai mult
de o autoritate naţională cât timp concurează, anunţul de cursă sau
instrucţiunile de cursă trebuie să identifice prescripţiile care se vor
aplica şi când acestea se vor aplica.

88.2

Modificări de prescripţii
Anunţul de cursă sau instrucţiunile de cursă pot modifica o prescripţie.
Totuşi, o autoritate naţională poate restricţiona modificările
prescripţiilor sale cu o prescripţie la acestă regulă cu condiţia ca
World Sailing să aprobe cererea sa de a face aceasta. Prescripţiile
restricţionate nu trebuie să fie modificate.
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89

ORGANIZING AUTHORITY; NOTICE OF RACE;
APPOINTMENT OF RACE OFFICIALS

89.1

Organizing Authority
Races shall be organized by an organizing authority, which shall be
(a)

World Sailing;

(b)

a member national authority of World Sailing;

(c)

an affiliated club;

(d)

an affiliated organization other than a club and, if so prescribed
by the national authority, with the approval of the national
authority or in conjunction with an affiliated club;

(e)

an unaffiliated class association, either with the approval of the
national authority or in conjunction with an affiliated club;

(f)

two or more of the above organizations;

(g)

an unaffiliated body in conjunction with an affiliated club
where the body is owned and controlled by the club. The
national authority of the club may prescribe that its approval is
required for such an event; or

(h)

if approved by World Sailing and the national authority of the
club, an unaffiliated body in conjunction with an affiliated club
where the body is not owned and controlled by the club.

In rule 89.1, an organization is affiliated if it is affiliated to the
national authority of the venue; otherwise the organization is
unaffiliated. However, if boats will pass through the waters of more
than one national authority while racing, an organization is affiliated
if it is affiliated to the national authority of one of the ports of call.
89.2

Notice of Race; Appointment of Race Officials
(a)

The organizing authority shall publish a notice of race that
conforms to rule J1.

(b)

The notice of race may be changed provided adequate notice is
given.

(c)

The organizing authority shall appoint a race committee and,
when appropriate, appoint a protest committee, a technical
committee and umpires. However, the race committee, an
international jury, a technical committee and umpires may be
appointed by World Sailing as provided in its regulations.
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89

AUTORITATE ORGANIZATOARE; ANUNŢ DE CURSĂ;
NUMIREA OFICIALILOR DE CURSĂ

89.1

Autoritatea organizatoare
Cursele trebuiesc organizate de o autoritate organizatoare, care trebuie să fie
(a)

World Sailing;

(b)

o autoritate naţională membră a World Sailing;

(c)

un club afiliat;

(d)

o organizaţie afiliată alta decât un club şi, dacă aşa este prescris
de autoritatea naţională, cu aprobarea autoritaţii naţionale sau
în colaborare cu un club afiliat;

(e)

o asociaţie de clasă neafiliată, fie cu aprobarea autorităţii
naţionale sau în colaborare cu un club afiliat;

(f)

două sau mai multe din organizaţiile de mai sus;

(g)

un organism neafiliat în colaborare cu un club afiliat unde
organismul este controlat şi în propietatea clubului. Autoritatea
naţională a clubului poate prescrie că este necesară aprobarea
sa pentru un asemenea concurs; sau

(h)

dacă este aprobat de World Sailing şi de autoritatea naţională a
clubului, un organism neafiliat în colaborare cu un club afiliat
unde organismul nu este controlat şi în proprietatea clubului.

În regula 89.1, o organizaţie este afiliată dacă este afiliată la autoritatea naţională a locaţiei; altfel organizaţia este neafiliată. Totuşi,
dacă ambarcaţiunile vor trece prin apele a mai mult de o autoritate
naţională cât timp concurează, o organizaţie este afiliată dacă este
afiliată la autoritatea naţională a unuia din porturile de pe parcurs.
89.2

Anunţ de cursă; Numirea oficialilor de cursă
(a)

Autoritatea organizatoare trebuie să publice un anunţ de cursă
care se conformează regulii J1.

(b)

Anunţul de cursă poate fi modificat cu condiţia să fie făcut un
anunţ adecvat.

(c)

Autoritatea organizatoare trebuie să numească un comitet de
cursă şi, când este cazul, să numească un comitet de protest, un
comitet tehnic şi umpires. Totuşi, comitetul de cursă, un juriu
internaţional, un comitet tehnic şi umpires pot fi numiţi de
World Sailing, aşa cum este prevăzut în regulamentele sale.
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90

RACE COMMITTEE; SAILING INSTRUCTIONS; SCORING

90.1

Race Committee
The race committee shall conduct races as directed by the organizing
authority and as required by the rules.

90.2

90.3

52

Sailing Instructions
(a)

The race committee shall publish written sailing instructions
that conform to rule J2.

(b)

When appropriate, for an event where entries from other
countries are expected, the sailing instructions shall include, in
English, the applicable national prescriptions.

(c)

The sailing instructions may be changed provided the change is
in writing and posted on the official notice board before the
time stated in the sailing instructions or, on the water,
communicated to each boat before her warning signal. Oral
changes may be given only on the water, and only if the
procedure is stated in the sailing instructions.

Scoring
(a)

The race committee shall score a race or series as provided in
Appendix A using the Low Point System, unless the notice of
race or sailing instructions specify some other system. A race
shall be scored if it is not abandoned and if one boat sails the
course in compliance with rule 28 and finishes within the time
limit, if any, even if she retires after finishing or is disqualified.

(b)

When a scoring system provides for excluding one or more
race scores, any score that is a Disqualification Not Excludable
(DNE) shall be included in a boat’s series score.

(c)

When the race committee determines from its own records or
observations that it has scored a boat incorrectly, it shall
correct the error and make the corrected scores available to
competitors.
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90

COMITET DE CURSĂ; INSTRUCŢIUNI DE CURSĂ; PUNCTAJ

90.1

Comitet de cursă
Comitetul de cursă trebuie să conducă cursele aşa cum este indicat de
autoritatea organizatoare şi aşa cum este cerut de reguli.

90.2

90.3

52

Instrucţiuni de cursă
(a)

Comitetul de cursă trebuie să publice instrucţiuni de cursă
scrise care să se conformeze cu regula J2.

(b)

Când este cazul, pentru un concurs la care sunt aşteptate
înscrieri din alte ţări, instrucţiunile de cursă trebuie să includă,
în engleză, prescripţiile naţionale aplicabile.

(c)

Instrucţiunile de cursă pot fi modificate cu condiţia ca modificarea
să fie în scris şi afişată la panoul oficial de afişaj înainte de ora
declarată în instrucţiunile de cursă sau, pe apă, comunicate
fiecărei ambarcaţiuni înainte de semnalul său de avertizare.
Schimbările verbale pot fi făcute numai pe apă, şi numai dacă
procedura este declarată în instrucţiunile de cursă.

Punctaj
(a)

Comitetul de cursă trebuie să puncteze o cursă sau o serie aşa cum este
prevăzut în Anexa A folosind Sistemul Punctaj-Scăzut, în afară de cazul în
care anunţul de cursă sau instrucţiunile de cursă specifică alt sistem. O cursă
trebuie să fie punctată dacă nu este abandonată şi dacă o ambarcaţiune
parcurge traseul în concordanţă cu regula 28 şi soseşte în timpul limită,
dacă există, chiar dacă se retrage după sosire sau este descalificată.

(b)

Când sistemul de punctaj prevede pentru excludere punctajul uneia sau
mai multor curse, orice punctaj care este o Descalificare care nu poate
fi exclusă (DNE) trebuie inclus în punctajul în serie al ambarcaţiunii.

(c)

Când şi comitetul de cursă determină din propriile înregistrări
sau observaţii ca a punctat incorect o ambarcaţiune, trebuie să
corecteze eroarea şi să facă disponibile către toţi competitorii
punctajele corectate.
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91

PROTEST COMMITTEE
A protest committee shall be
(a)

a committee appointed by the organizing authority or race
committee;

(b)

an international jury appointed by the organizing authority or
as prescribed in the World Sailing Regulations. It shall be
composed as required by rule N1 and have the authority and
responsibilities stated in rule N2. A national authority may
prescribe that its approval is required for the appointment of
international juries for races within its jurisdiction, except
World Sailing events or when international juries are appointed
by World Sailing under rule 89.2(c); or

(c)

a committee appointed by the national authority under rule
71.2.

92

TECHNICAL COMMITTEE

92.1

A technical committee shall be a committee of at least one member
and be appointed by the organizing authority or the race committee
or as prescribed in the World Sailing Regulations.

92.2

The technical committee shall conduct equipment inspection and
event measurement as directed by the organizing authority and as
required by the rules.

53

Partea 7 ORGANIZAREA CURSEI

91

COMITET DE PROTEST
Un comitet de protest trebuie să fie
(a)

un comitet numit de autoritatea organizatoare sau de comitetul
de cursă;

(b)

un juriu internaţional numit de autoritatea organizatoare sau aşa
cum este prescris de regulile World Sailing. El trebuie să fie compus aşa cum este cerut de regula N1 şi să aibă autoritatea şi responsabilităţile declarate în regula N2. O autoritate naţională poate
prescrie că aprobarea sa este necesară pentru numirea juriilor
internaţionale pentru concursurile sub jurisdicţia sa, exceptând
concursurile World Sailing sau când juriile internaţionale sunt
numite de World Sailing conform regulii 89.2(c); sau

(c)

un comitet numit de autoritatea naţională conform regulii
71.2.

92

COMITET TEHNIC

92.1

Un comitet tehnic trebuie să fie un comitet din cel puţin un membru
şi să fie numit de autoritatea organizatoare sau de comitetul de cursă
sau aşa cum este prescris în regulile World Sailing.

92.2

Comitetul tehnic trebuie să conducă inspecţia echipamentului şi
măsurătorile concursului aşa cum este indicat de autoritatea
organizatoare şi aşa cum este cerut de reguli.
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SCORING
See rule 90.3.
A1

NUMBER OF RACES
The number of races scheduled and the number required to be
completed to constitute a series shall be stated in the notice of race or
sailing instructions.

A2

SERIES SCORES

A2.1

Each boat’s series score shall, subject to rule 90.3(b), be the total of
her race scores excluding her worst score. (The notice of race or
sailing instructions may make a different arrangement by providing,
for example, that no score will be excluded, that two or more scores
will be excluded, or that a specified number of scores will be
excluded if a specified number of races are completed. A race is
completed if scored; see rule 90.3(a).) If a boat has two or more
equal worst scores, the score(s) for the race(s) sailed earliest in the
series shall be excluded. The boat with the lowest series score wins
and others shall be ranked accordingly.

A2.2

If a boat has entered any race in a series, she shall be scored for the
whole series.

A3

STARTING TIMES AND FINISHING PLACES
The time of a boat’s starting signal shall be her starting time, and the
order in which boats finish a race shall determine their finishing
places. However, when a handicap or rating system is used a boat’s
corrected time shall determine her finishing place.

A4

LOW POINT SYSTEM
The Low Point System will apply unless the notice of race or sailing
instructions specify another system; see rule 90.3(a).
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PUNCTAJ
Vezi regula 90.3.
A1

NUMĂRUL DE CURSE
Numărul de curse programate şi numărul de curse necesar să fie
terminate pentru a constitui o serie trebuie să fie declarate în anunţul
de cursă sau în instrucţiunile de cursă.

A2

PUNCTAJELE SERIEI

A2.1

Punctajul seriei fiecărei ambarcaţiuni trebuie, subiect al regulii 90.3(b), să fie
totalul punctajelor curselor sale excluzând punctajul său cel mai rău. (Anunţul
de cursă au instrucţiunile de cursă pot face un aranjament diferit prevăzând, de
exemplu, că nu va fi exclus nici un punctaj, că vor fi excluse două sau mai
multe punctaje sau că va fi exclus un număr specificat de punctaje dacă vor fi
terminate un număr specificat de curse. O cursă este terminată dacă este
punctată; vezi regula 90.3(a). Dacă o ambarcaţiune are două sau mai multe
punctaje cele mai rele egale, trebuie să fie exclus(e) punctaj(ul)(ele) pentru
curs(a)(ele) alergat(ă)(e) cel mai recent în serie. Ambarcaţiunea cu cel mai
mic punctaj în serie câştigă şi celelalte trebuie să fie clasate corespunzător.

A2.2

Dacă o ambarcaţiune a fost înscrisă în orice cursă dintr-o serie, ea
trebuie să fie punctată pentru întreaga serie.

A3

ORE DE START ŞI LOCURI DE SOSIRE
Ora semnalului de start al ambarcaţiunii trebuie să fie ora sa de start şi
ordinea în care ambarcaţiunile sosesc în cursă trebuie să stabilească locurile
lor de sosire. Totuşi, când este folosit un sistem de handicap sau clasificare,
timpul corectat al ambarcaţiunii trebuie să stabilească locul său de sosire.

A4

SISTEMUL PUNCTAJ-SCĂZUT
Sistemul Punctaj-Scăzut va fi aplicat, în afară de cazul în care anunţul de
cursă sau instrucţiunile de cursă specifică alt sistem; vezi regula 90.3(a).
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A4.1

SCORING

Each boat starting and finishing and not thereafter retiring, being
penalized or given redress shall be scored points as follows:
Finishing place

Points

First

1

Second

2

Third

3

Fourth

4

Fifth

5

Sixth

6

Seventh

7

Each place thereafter

Add 1 point

A4.2

A boat that did not start, did not finish, retired or was disqualified
shall be scored points for the finishing place one more than the
number of boats entered in the series. A boat that is penalized under
rule 30.2 or that takes a penalty under rule 44.3(a) shall be scored
points as provided in rule 44.3(c).

A5

SCORES DETERMINED BY THE RACE COMMITTEE
A boat that did not start or finish or comply with rule 30.2, 30.3, 30.4
or 78.2, or that retires or takes a penalty under rule 44.3(a), shall be
scored accordingly by the race committee without a hearing. Only
the protest committee may take other scoring actions that worsen a
boat’s score.

A6

CHANGES IN PLACES AND SCORES OF OTHER BOATS

A6.1

If a boat is disqualified from a race or retires after finishing, each
boat with a worse finishing place shall be moved up one place.

A6.2

If the protest committee decides to give redress by adjusting a boat’s
score, the scores of other boats shall not be changed unless the
protest committee decides otherwise.
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A4.1

PUNCTAJ

Fiecare ambarcaţiune care ia startul şi soseşte şi după aceea nu se retrage, nu
este penalizată sau nu i se acordă compensare, trebuie să fie punctată astfel:
Loc de sosire

Puncte

Primul

1

Al doilea

2

Al treilea

3

Al patrulea

4

Al cincilea

5

Al şaselea

6

Al şaptelea

7

Fiecare loc următor

Adaugă 1 punct

A4.2

O ambarcaţiune care nu a luat startul, nu a sosit, s-a retras sau a fost descalificată trebuie să fie punctată ca pentru sosirea pe un loc cu unul mai
mult decât numărul ambarcaţiunilor înscrise în serie. O ambarcaţiune care
este penalizată conform regulii 30.2 sau îşi asumă o penalizare conform regulii 44.3(a) trebuie să fie punctată aşa cum este prevăzut în regula 44.3(c).

A5

PUNCTAJE DETERMINATE DE COMITETUL DE CURSĂ
O ambarcaţiune care nu a luat startul sau nu a sosit sau nu s-a conformat
regulii 30.2, 30.3, 30.4 sau 78.2 sau se retrage sau îşi asumă o penalizare
conform regulii 44.3(a), trebuie să fie punctată corespunzător de către
comitetul de cursă, fără o audiere. Numai comitetul de protest poate lua
alte măsuri de punctaj care să înrăutăţească punctajul ambarcaţiunii.

A6

MODIFICAREALOCURILORŞIPUNCTELORALTORAMBARCAŢIUNI

A6.1

Dacă o ambarcaţiune este descalificată dintr-o cursă sau se retrage după sosire,
fiecare ambarcaţiune cu un loc de sosire mai rău trebuie mutată un loc în sus.

A6.2

Dacă şi comitetul de protest decide să acorde compensare prin ajustarea
punctajului unei ambarcaţiuni, punctajele celorlalte ambarcaţiuni nu
trebuie să fie modificate decât dacă şi comitetul de protest decide altfel.
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SCORING

A7

RACE TIES
If boats are tied at the finishing line or if a handicap or rating system
is used and boats have equal corrected times, the points for the place
for which the boats have tied and for the place(s) immediately below
shall be added together and divided equally. Boats tied for a race
prize shall share it or be given equal prizes.

A8

SERIES TIES

A8.1

If there is a series-score tie between two or more boats, each boat’s
race scores shall be listed in order of best to worst, and at the first
point(s) where there is a difference the tie shall be broken in favour
of the boat(s) with the best score(s). No excluded scores shall be
used.

A8.2

If a tie remains between two or more boats, they shall be ranked in
order of their scores in the last race. Any remaining ties shall be
broken by using the tied boats’ scores in the next-to-last race and so
on until all ties are broken. These scores shall be used even if some
of them are excluded scores.

A9

RACE SCORES IN A SERIES LONGER THAN A REGATTA
For a series that is held over a period of time longer than a regatta, a
boat that came to the starting area but did not start, did not finish,
retired or was disqualified shall be scored points for the finishing
place one more than the number of boats that came to the starting
area. A boat that did not come to the starting area shall be scored
points for the finishing place one more than the number of boats
entered in the series.

A10

GUIDANCE ON REDRESS
If the protest committee decides to give redress by adjusting a boat’s
score for a race, it is advised to consider scoring her
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(a)

points equal to the average, to the nearest tenth of a point (0.05
to be rounded upward), of her points in all the races in the
series except the race in question;

(b)

points equal to the average, to the nearest tenth of a point (0.05
to be rounded upward), of her points in all the races before the
race in question; or

(c)

points based on the position of the boat in the race at the time
of the incident that justified redress.
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PUNCTAJ

A7

EGALITĂŢILE CURSEI
Dacă ambarcaţiunile sunt egale la linia de sosire sau este folosit un sistem de
handicap sau clasificare şi ambarcaţiunile au timpi corectaţi egali, punctele
pentru locul pe care ambarcaţiunile au fost egale şi pentru locu(l)(rile) imediat
următo(r)(are) trebuiesc însumate şi împărţite egal. Ambarcaţiunile egale
pentru premiul unei curse trebuie să îl împartă sau să primească premii egale.

A8

EGALITĂŢILE SERIEI

A8.1

Dacă există o egalitate în punctajul seriei între două sau mai multe
ambarcaţiuni, punctajul curselor fiecărei ambarcaţiuni trebuie să fie listat în
ordinea de la cel mai bun la cel mai rău şi la prim(ul)(ele) punctaj(e) care diferă egalitatea trebuie să fie ruptă în favoarea ambarcaţiuni(i)(lor) cu punctaj(e) mai bun(e). Nu trebuie să fie folosit nici un punctaj care a fost exclus.

A8.2

Dacă o egalitate se menţine între două sau mai multe ambarcaţiuni, ele trebuie să fie clasate în ordinea punctajelor lor în ultima cursă. Orice egalităţi rămase trebuie să fie rupte folosind punctajele ambarcaţiunilor la egalitate în
penultima cursă şi aşa mai departe până când toate egalităţile sunt rupte. Aceste
punctaje trebuie să fie folosite chiar dacă unele din ele sunt punctaje excluse.

A9

PUNCTAJELE CURSEI ÎNTR-O SERIE MAI LUNGĂ DECÂT O REGATĂ
Pentru o serie care este desfăşurată pe o perioadă de timp mai lungă
decăt o regată, o ambarcaţiune care a venit în zona de start dar nu a luat
startul, nu a sosit, s-a retras sau a fost descalificată trebuie să fie
punctată ca pentru sosirea pe un loc cu unul mai mult decât numărul
ambarcaţiunilor care au venit în zona de start. O ambarcaţiune care nu a
venit în zona de start trebuie să fie punctată ca pentru sosirea pe un loc
cu unul mai mult decât numărul ambacaţiunilor înscrise în serie.

A10

GHID PENTRU COMPENSARE
Dacă şi comitetul de protest decide să acorde compensare prin ajustarea punctajului ambarcaţiunii într-o cursă, este sfătuit să considere punctarea ei prin
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(a)

puncte egale cu media, rotunjită la zecimea de punct cea mai
apropiată (0.05 va fi rotunjit în sus), punctelor sale în toate
cursele din serie exceptând cursa în discuţie;

(b)

puncte egale cu media, rotunjită la zecimea cea mai apropiată
(0.05 va fi rotunjit în sus), punctelor sale în toate cursele
dinaintea cursei în discuţie; sau

(c)

puncte bazate pe poziţia ambarcaţiunii în cursă în momentul
incidentului care justifică compensarea.
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SCORING

SCORING ABBREVIATIONS
These scoring abbreviations shall be used for recording the
circumstances described:
DNC
DNS
OCS
ZFP
UFD
BFD
SCP
DNF
RET
DSQ
DNE
RDG
DPI

Did not start; did not come to the starting area
Did not start (other than DNC and OCS)
Did not start; on the course side of the starting line at her
starting signal and failed to start, or broke rule 30.1
20% penalty under rule 30.2
Disqualification under rule 30.3
Disqualification under rule 30.4
Scoring Penalty applied
Did not finish
Retired
Disqualification
Disqualification that is not excludable
Redress given
Discretionary penalty imposed

57

Anexa A

A11

PUNCTAJ

PRESCURTĂRI PENTRU PUNCTAJ
Aceste prescurtări pentru punctaj trebuie să fie folosite pentru
înregistrarea circumstanţelor descrise:
DNC
DNS
OCS
ZFP
UFD
BFD
SCP
DNF
RET
DSQ
DNE
RDG
DPI

Nu a luat startul; nu a venit în zona de start
Nu a luat startul (altele decât DNC şi OCS)
Nu a luat startul; pe partea dinspre traseu a liniei de start la semnalul său de start şi a omis să ia startul sau a încălcat regula 30.1
Penalizare de 20% conform regulii 30.2
Descalificare conform regulii 30.3
Descalificare conform regulii 30.4
Punctaj de penalizare aplicat
Nu a sosit
Retras
Descalificare
Descalificare care nu poate fi exclusă
Compensare acordată
Penalizare discreţionară impusă
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WINDSURFING COMPETITION
RULES
Windsurfing races shall be sailed under The Racing Rules of Sailing
as changed by this appendix. The term ‘boat’ elsewhere in the racing
rules means ‘board’ or ‘boat’ as appropriate. The term ‘heat’ means
one elimination race, a ‘round’ consists of several heats, and an
‘elimination series’ consists of one or more rounds. However, in
speed competition, a ‘round’ consists of one or more speed ‘runs’.
A windsurfing event can include one or more of the following
disciplines or their formats:
Discipline

Formats

Racing
Expression
Speed

Course racing; Slalom; Marathon
Wave performance; Freestyle
Standard Offshore Speed Course; Speed
Crossings; Alpha Speed Course

In racing or expression competition, boards may compete in
elimination series, and only a limited number of them may advance
from round to round. A marathon race is a race scheduled to last
more than one hour.
In expression competition a board’s performance is judged on skill
and variety rather than speed and is organized using elimination
series. Either wave performance or freestyle competition is
organized, depending on the wave conditions at the venue.
In speed competition a board’s performance is based on her speed
over a measured course. Boards take turns sailing runs over the
course.
CHANGES TO THE DEFINITIONS
The definitions Mark-Room, and Tack, Starboard or Port are deleted
and replaced by:
Mark-Room Mark-Room for a board is room to sail her proper
course to round or pass the mark. However, mark-room for a board
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Cursele de windsurf trebuie să fie alergate conform Regulilor de cursă pentru
veliere aşa cum sunt modificate de această anexă. Termenul ‘ambarcaţiune’
altundeva în regulile de cursă înseamnă ‘planşă’ sau ‘ambarcaţiune’ după cum este
adecvat. Termenul ‘hit’ înseamnă o cursă eliminatorie, o ‘rundă’ consistă în mai
multe hit-uri şi o ‘serie eliminatorie’ consistă în una sau mai multe runde. Totuşi,
într-o competiţie de viteză, o ‘rundă’ consistă în una sau mai multe ‘alergări’.
Un concurs de windsurf poate include una sau mai multe din
următoarele discipline sau formatele lor:
Disciplina

Formatul

Curse
Expresivitate
Viteză

Curse pe traseu; Slalom; Maraton
Spectacol pe valuri; Stil liber
Traseu de viteză Offshore Standard; Traversări
de viteză; Curse de viteză Alpha

În competiţiile de curse sau de expresivitate, planşele pot concura în
serii eliminatorii şi numai un număr limitat din ele pot avansa din
rundă în rundă. O cursă marathon este o cursă programată să
dureze mai mult de o oră
În competiţia de expresivitate spectacolul planşei este judecat la
îndemânare şi varietate în loc de viteză şi este organizată folosind
serii eliminatorii. Competiţia fie de spectacol pe valuri fie de stil
liber este organizată în funcţie de condiţiile valurilor locaţiei.
În competiţia de viteză performanţa unei planşe este bazată pe viteza
sa pe un traseu măsurat. Planşele navigă, alergând traseul de mai
multe ori.
MODIFICĂRI ALE DEFINIŢIILOR
Definiţiile Loc la baliză, şi Mure, Tribord sau Babord sunt şterse şi
înlocuite cu:
Loc la baliză Loc la baliză pentru o planşă este loc pentru a naviga
pe drumul său normal pentru a ocoli sau dubla baliza. Totuşi, loc la
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does not include room to tack unless she is overlapped inside and to
windward of the board required to give mark-room and she would be
fetching the mark after her tack.
Proper Course A course a board would sail to finish as soon as
possible in the absence of other boards referred to in the rule using
the term, except that during the last 30 seconds before her starting
signal, the proper course for a board shall be the shortest course to
the first mark. A board has no proper course until 30 seconds before
her starting signal.
Tack, Starboard or Port A board is on the tack, starboard or port,
corresponding to the competitor’s hand that would be nearer the mast
if the competitor were in normal sailing position with both hands on
the wishbone and arms not crossed. A board is on starboard tack
when the competitor’s right hand would be nearer the mast and is on
port tack when the competitor’s left hand would be nearer the mast.
The definition Zone is deleted.
Add the following definitions:
Capsized A board is capsized when she is not under control because
her sail or the competitor is in the water.
Rounding or Passing A board is rounding or passing a mark from
the time her proper course is to begin to manoeuvre to round or pass
it, until the mark has been rounded or passed.
B1

CHANGES TO THE RULES OF PART 1
[No changes.]

B2

CHANGES TO THE RULES OF PART 2
B2.13 WHILE TACKING
Rule 13 is changed to:
After a board passes head to wind, she shall keep clear of other
boards until her sail has filled. During that time rules 10, 11
and 12 do not apply. If two boards are subject to this rule at the
same time, the one on the other’s port side or the one astern
shall keep clear.
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baliză pentru o planşă nu include loc pentru voltă decât dacă este
angajată la interior şi în vântul planşei căreia i se cere să facă loc la
baliză şi ar prinde baliza după volta sa.
Drum Normal Un drum pe care o planşă ar trebui să navige pentru a
sosi cât de repede posibil în absenţa altor planşe la care se face referire
în regula folosind termenul, cu excepţia că în timpul celor 30 secunde
înaintea semnalului ei de start, drumul normal pentru o planşă trebuie
să fie drumul cel mai scurt către prima baliză. O planşă nu are drum
normal la mai mult de 30 secunde înaintea semnalului ei de start.
Mure, Tribord sau Babord O planşă este cu mure, tribord sau babord,
corespunzător mâinii concurentului care ar fi în apropierea catargului dacă
şi competitorul ar fi în poziţie normală de navigaţie cu ambele mâini pe ghiu
şi cu braţele neîncrucişate. O planşă este cu mure tribord când mâna
dreaptă a concurentului este în apropierea catargului şi este cu mure
babord când mâna stângă a concurentului este în apropierea catargului.
Definiţia Zonă este ştearsă.
Adaugă următoarele definiţii:
Răsturnată
O planşă este răsturnată când ea nu mai este sub
control din cauză că vela sa sau competitorul este în apă.
Ocolind sau Dublând O ambarcaţiune ocoleşte sau dublează o baliză
din momentul în care drumul său normal este să înceapă să manevreze ca
să o ocolească sau să o dubleze până când baliza a fost ocolită sau dublată.
B1

MODIFICĂRI LA REGULILE DIN PARTEA 1
[Nu sunt modificări]

B2

MODIFICĂRI LA REGULILE DIN PARTEA 2
B2.13 ÎN TIMPUL VOLTEI
Regula 13 este modificată astfel:
După ce o planşă trece cu prova prin vânt, ea trebuie să evite
celelalte planşe până vela ei s-a umplut. În acest timp regulile
10, 11 şi 12 nu se aplică. Dacă două planşe sunt subiect al
acestei reguli în acelaşi timp, cea care este în babordul
celeilalte sau cea dinapoi trebuie să evite.
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B2.17 ON THE SAME TACK; PROPER COURSE
Rule 17 is changed to:
When, at the warning signal, the course to the first mark is
approximately ninety degrees from the true wind, a board
overlapped to leeward of another board on the same tack
during the last 30 seconds before her starting signal shall not
sail above her proper course while they remain overlapped if
as a result the other board would need to take action to avoid
contact, unless in doing so she promptly sails astern of the
other board.
B2.18 MARK-ROOM
Rule 18 is changed as follows:
The first sentence of rule 18.1 is changed to:
Rule B2.18 applies between boards when they are required to
leave a mark on the same side and at least one of them is
rounding or passing it.
Rule 18.2(b) is changed to:
(b)

If boards are overlapped when the first of them is
rounding or passing the mark, the outside board at that
moment shall thereafter give the inside board markroom. If a board is clear ahead when she is rounding or
passing the mark, the board clear astern at that moment
shall thereafter give her mark-room.

Rule 18.2(c) is changed to:
(c)

When a board is required to give mark-room by rule
B2.18.2(b), she shall continue to do so even if later an
overlap is broken or a new overlap begins. However, if
the board entitled to mark-room passes head to wind, rule
B2.18.2(b) ceases to apply.

B2.18.4 Gybing or Bearing Away
Rule 18.4 is changed to:
When an inside overlapped right-of-way board must gybe or
bear away at a mark to sail her proper course, until she gybes
or bears away she shall sail no farther from the mark than
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B2.17 CU ACELEAŞI MURE; DRUM NORMAL
Regula 17 este modificată astfel:
Când, la semnalul de avertizare, drumul către prima baliză este
aproximativ nouăzeci grade faţă de vântul adevărat, o planşă
angajată sub vântul altei planşe cu aceleaşi mure în timpul
ultimelor 30 secunde înainte de semnalul său de start nu trebuie
să navige deasupra drumului său normal cât timp ele rămân
angajate dacă şi ca rezultat cealaltă planşă ar trebui să facă o
acţiune de evitarea contactului, în afară de cazul în care făcând
aceasta ea navigă promp prin pupa celeilalte planşe.
B2.18 LOC LA BALIZĂ
Regula 18 este modificată după cum urmează:
Prima propoziţie a regulii 18.1 este modificată astfel:
Regula B2.18 se aplică între planşe când acestora le este cerut să
lase o baliză pe aceeaşi parte şi cel puţin una din ele este pe cale să
o ocolească sau să o dubleze.
Regula 18.2(b) este modificată astfel:
(b)

Dacă planşele sunt angajate când prima dintre ele
ocoleşte sau dublează baliza, planşa la exterior în acel
moment trebuie după aceea să facă planşei la interior loc
la baliză. Dacă o planşă este în drum liber înainte când
ocoleşte sau dublează baliza, planşa în drum liber înapoi
în acel moment trebuie după aceea să îi facă loc la baliză.

Regula 18.2(c) este modificată astfel:
(c)

Când unei planşe îi este cerut de regula B2.18.2(b) să facă
loc la baliză, ea trebuie să continue să facă aceasta chiar
dacă mai târziu o angajare este ruptă sau o nouă angajare
începe. Totuşi, dacă planşa ȋndreptăţită la loc la baliză trece
cu prova prin vânt regula B2.18.2(b) încetează să se aplice.

B2.18.4 Ampanare sau Lăsare sub vânt
Regula 18.4 este modificată astfel:
Când o planşă cu drept de trecere angajată la interior trebuie să
ampaneze sau să se lase la o baliză pentru a naviga pe drumul său
normal, până când ea ampanează sau se lasă ea nu trebuie să
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needed to sail that course. Rule B2.18.4 does not apply at a
gate mark.
B2.23 CAPSIZED; AGROUND; RESCUING
Rule 23 is changed to:
B2.23.1 If possible, a board shall avoid a board that is capsized or
has not regained control after capsizing, is aground, or is trying
to help a person or vessel in danger.
B2.23.2 If possible, a board that is capsized or aground shall not
interfere with another board.
B2.24 INTERFERING WITH ANOTHER BOARD; SAIL OUT
OF WATER
Add new rule B2.24.3:
B2.24.3 In the last minute before her starting signal, a board shall
have her sail out of the water and in a normal position, except
when accidentally capsized.
PART 2 RULES DELETED
Rule 18.3 is deleted.
B3

CHANGES TO THE RULES OF PART 3
B3.26 STARTING RACES
Rule 26 is changed to:
B3.26.1 System 1
Races shall be started by using the following signals. Times
shall be taken from the visual signals; the absence of a sound
signal shall be disregarded.
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navige mai departe de baliză decât este necesar pentru a naviga
pe acel drum. Regula B2.18.4 nu se aplică la o baliză de poartă.
B2.23 RĂSTURNATĂ; EŞUATĂ; SALVAREA
Regula 23 este modificată astfel:
B2.23.1 Dacă este posibil, o planşă trebuie să evite o planşă care este
răsturnată sau nu a recăpătat controlul după răsturnare, este
eşuată sau încearcă să ajute o persoană sau un vas în pericol.
B2.23.2 Dacă este posibil, o planşă care este răsturnată sau eşuată nu
trebuie să interfereze cu altă planşă.
B2.24 INTERFERÂND CU O ALTĂ PLANŞĂ;VELA AFARĂ
DIN APĂ
Adaugă o nouă regulă B2.24.3
B2.24.3 În ultimul minut înaintea semnalului său de start, o planşă
trebuie să aibă vela sa afară din apă şi într-o poziţie normală,
exceptând cazul când este accidental răsturnată.
PARTEA 2 REGULI ŞTERSE
Regula 18.3 este ştearsă.
B3

MODIFICĂRI LA REGULILE DIN PARTEA 3
B3.26 STARTUL CURSELOR
Regula 26 este modificată astfel:
B3.26.1

Sistem 1

Curselor trebuie să li se dea sartul folosind semnalele
următoare. Timpii trebuie să fie luaţi după semnalele vizuale;
absenţa unui semnal sonor trebuie să fie ignorată.
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Minutes before Visual signal
starting signal

5*
4
1
0

Class flag
P, I, Z, Z with I,
U, or black flag
Preparatory flag
removed
Class flag
removed

Sound
signal
One
One
One
long
One

Means
Warning signal
Preparatory
signal
One minute
Starting signal

*or as stated in the sailing instructions

The warning signal for each succeeding class shall be made
with or after the starting signal of the preceding class.
B3.26.2 System 2
Races shall be started by using the following signals. Times
shall be taken from the visual signals; the absence of a sound
signal shall be disregarded.
Minutes before Visual signal
Sound
Means
starting signal
signal
3
Class flag or heat
Attention
number
signal
2
Red flag; attention
One
Warning
signal removed
signal
1
Yellow flag; red
One
Preparatory
flag removed
signal
1/2
Yellow flag
30 seconds
removed
0
Green flag
One
Starting signal
B3.26.3 System 3 (for Beach Starts)
(a)

62

When the starting line is on the beach, or so close to the
beach that the competitor must stand in the water to start,
the start is a beach start.

Anexa B

REGULI DE COMPETIŢIE PENTRU WINDSURFING

Minute înainte de Semnal vizual
Semnal
semnalul de start
sonor
5*
Pavilion de clasă
Unu
4
Unu
P, I, Z, Z cu I, U,
sau pavilion negru
1
Pavilion
Unu
preparator coborât
lung
0
Pavilion de clasă
Unu
coborât

Semnificaţie
Semnal avertizare
Semnal
preparator
Un minut
Semnal de start

*sau aşa cum este declarat în instrucţiunile de cursă

Semnalul de avertizare pentru fiecare clasă care urmează trebuie să
fie făcut odată cu sau după semnalul de start al clasei precedente.
B3.26.2

Sistem 2

Curselor trebuie să li se dea sartul folosind semnalele
următoare. Timpii trebuie să fie luaţi după semnalele vizuale;
absenţa unui semnal sonor trebuie să fie ignorată.
Minute înainte de Semnal vizual
Semnal Semnificaţie
semnalul de start
sonor
3
Pavilion de clasă
Semnal
sau numărul hitului
atenţionare
2
Pavilion roşu; atenUnu
Semnal
ţie semnal coborât
avertizare
1
Pavilion galben; paUnu
Semnal
vilion roşu coborât
preparator
½
Pavilion galben
30 secunde
coborât
0
Pavilion verde
Unu
Semnal de start
B3.26.3
(a)

62

Sistem 3 (pentru starturi de pe plajă)
Când linia de start este pe plajă, sau atât de aproape de
plajă încât un concurent trebuie să stea în apă pentru a
lua startul, startul este un start de pe plajă.
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(b)

The starting stations shall be numbered so that station 1
is the most windward one. Unless the sailing instructions
specify some other system, a board’s starting station shall
be determined
(1)

for the first race or round of the event, by draw, or

(2)

for any race or round after the first one, by her
place in the previous race or heat (The first place
on station 1, the second place on station 2, and so
on.).

(c)

After boards have been called to take their positions, the
race committee shall make the preparatory signal by
displaying a red flag with one sound. The starting signal
shall be made, at any time after the preparatory signal, by
removing the red flag with one sound.

(d)

After the starting signal each board shall take the shortest
route from her starting station to the water and then to
her sailing position without interfering with other boards.
Part 2 rules will apply when both of the competitor’s feet
are on the board.

B3.31 TOUCHING A MARK
Rule 31 is changed to:
A board may touch a mark but shall not hold on to it.
B4

CHANGES TO THE RULES OF PART 4
B4.42 PROPULSION
Rule 42 is changed to:
A board shall be propelled only by the action of the wind on
the sail, by the action of the water on the hull and by the
unassisted actions of the competitor. However, significant
progress shall not be made by paddling, swimming or walking.
B4.43 COMPETITOR CLOTHING AND EQUIPMENT
Rule 43.1(a) is changed to:
(a)

Competitors shall not wear or carry clothing or
equipment for the purpose of increasing their weight.
However, a competitor may wear a drinking container
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(b)

Staţiile de start trebuie să fie numerotate în aşa fel încât
staţia 1 este cea mai din vânt. În afară de cazul în care
instrucţiunile de cursă specific un alt sistem, staţia de
start a unei planşe trebuie să fie determinată
(1)

pentru prima cursă sau rundă a concursului, prin tragere la sorţi, sau

(2)

pentru orice cursă sau rundă după prima, de
locul ei în cursa sau hitul anterior (Locul unu la
staţia 1, locul doi la staţia 2, şi aşa mai
departe.).

(c)

După ce planşele au fost chemate să îşi ocupe poziţiile,
comitetul de cursă trebuie să facă semnalul preparator
prin arborarea unui pavilion roşu cu un sunet. Semnalul
de start trebuie să fie făcut, oricând după semnalul
preparator, prin coborârea pavilionului roşu cu un sunet.

(d)

După semnalul de start fiecare planşă trebuie să ia cea
mai scurtă rută de la staţia sa de start la apă şi apoi către
poziţia de navigaţie fără să interfereze cu alte planşe.
Regulile părţii 2 se vor aplica după ce ambele picioare
ale concurentului sunt pe planşă.

B3.31 ATINGEREA UNEI BALIZE
Regula 31 este modificată astfel:
O planşă poate atinge o baliză dar nu trebuie să se ţină de ea.
B4

MODIFICĂRI LA REGULILE DIN PARTEA 4
B4.42 PROPULSIE
Regula 42 este modificată astfel:
O planşă trebuie să fie propulsată numai prin acţiunea vântului
asupra velei, prin acţiunea apei asupra cocii şi prin acţiunile
neajutate ale concurentului. Totuşi, o înaintare semnificativă nu
trebuie să fie făcută prin vâslit, înot sau păşire.
B4.43 ÎMBRĂCĂMINTEA ŞI ECHIPAMENTUL CONCURENTULUI
Regula 43.1(a) este modificată astfel:
(a)

Concurenţii nu trebuie să îmbrace sau să poarte
îmbrăcăminte sau echipament în scopul măririi greutăţii
lor. Totuşi, un concurent poate purta un container pentru
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that shall have a capacity of at least one litre and weigh
no more than 1.5 kilograms when full.
B4.44 PENALTIES AT THE TIME OF AN INCIDENT
Rule 44 is changed to:
B4.44.1 Taking a Penalty
A board may take a 360°-Turn Penalty when she may have
broken one of more rules of Part 2 in an incident while racing.
The sailing instructions may specify the use of some other
penalty. However, if the board caused injury or serious damage
or, despite taking a penalty, gained a significant advantage in
the race or series by her breach, her penalty shall be to retire.
B4.44.2 360°-Turn Penalty
After getting well clear of other boards as soon after the
incident as possible, a board takes a 360°-Turn Penalty by
promptly making a 360° turn with no requirement for a tack or
a gybe. When a board takes the penalty at or near the finishing
line, she shall sail completely to the course side of the line
before finishing.
PART 4 RULES DELETED
Rules 43.2, 44.3, 45, 47.2, 48.1, 49, 50, 51, 52 and 54 are
deleted.
B5

CHANGES TO THE RULES OF PART 5
B5.60

RIGHT TO PROTEST; RIGHT TO REQUEST REDRESS
OR RULE 69 ACTION

Rule 60.1(a) is changed by deleting ‘or saw’.
B5.61 PROTEST REQUIREMENTS
The first three sentences of rule 61.1(a) are changed to:
A board intending to protest shall inform the other board at the
first reasonable opportunity. When her protest will concern an
incident in the racing area that she was involved in or saw, she
shall hail ‘Protest’. She shall also inform the race committee of
her intention to protest as soon as practicable after she finishes
or retires.
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băuturi care trebuie să aibă o capacitate de cel puţin un
litru şi să nu cântărească mai mult de 1,5 kg când este plin.
B4.44 PENALIZĂRI LA MOMENTUL UNUI INCIDENT
Regula 44 este modificată astfel:
B4.44.1 Executarea unei penalizări
O planşă poate face o penalizare de o rotire de 360° când ea poate a
încălcat una sau mai multe reguli din Partea 2 într-un incident în timp
ce concura. Instrucţiunile de cursă pot specifica folosirea unei alte penalizări. Totuşi, dacă planşa a cauzat rănire sau avarie gravă sau, în ciuda
executării unei penalizări, a câştigat un avantaj semnificativ în cursă
sau serie prin încălcarea sa, penalizarea sa trebuie să fie să se retragă.
B4.44.2 360°-Rotire de penalizare
După ce s-a detaşat foarte clar de celelalte planşe cât de repede
posibil după incident, o planşă face o penalizare de o rotire de
360° prin executarea promptă a unei rotiri de 360° fără cerinţă
de voltă sau ampanare. Când o planşă execută penalizarea la
sau lângă linia de sosire, ea trebuie să navige complet în partea
dinspre traseu a liniei înainte să sosească.
REGULI ŞTERSE DIN PARTEA 4
Regulile 43.2, 44.3, 45, 47.2, 48.1, 49, 50, 51, 52 şi 54, sunt
şterse.
B5

MODIFICĂRI LA REGULILE DIN PARTEA 5
B5.60 DREPTUL LA PROTEST; DREPTUL DE A CERE COMPENSARE SAU ACŢIUNE CONFORM REGULII 69
Regula 60.1(a) este modificată prin ştergerea ‘sau a văzut’.
B5.61 CERINŢE PENTRU PROTEST
Primele trei propoziţii ale regulii 61.1(a) sunt modificate astfel:
O planşă intenţionând să protesteze trebuie să informeze cealaltă
planşă la prima ocazie rezonabilă. Când protestul său se va referi la un incident din zona de concurs în care ea a fost implicată
sau l-a văzut, ea trebuie să strige ‘Protest’. Ea trebuie deasemenea să informeze comitetul de cursă despre intenţia sa de a
protesta imediat ce este posibil după ce ea soseşte sau se retrage.
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B5.62 REDRESS
Rule 62.1(b) is changed to:
(b)

injury, physical damage or capsize because of the action
of
(1)

a board that broke a rule of Part 2 and took the
appropriate penalty or was penalized, or

(2)

a vessel not racing that was required to keep clear.

B5.64 DECISIONS
Rule 64.3(b) is changed to:
(b)

B6

When the protest committee is in doubt about a matter
concerning the measurement of a board, the meaning of a
class rule, or damage to a board, it shall refer its
questions, together with the relevant facts, to an authority
responsible for interpreting the rule. In making its
decision, the committee shall be bound by the reply of
the authority.

CHANGES TO THE RULES OF PART 6
B6.78 COMPLIANCE WITH CLASS RULES; CERTIFICATES
Add to rule 78.1: ‘When so prescribed by World Sailing, a
numbered and dated device on a board and her centreboard, fin
and rig shall serve as her measurement certificate.’

B7

CHANGES TO THE RULES OF PART 7
B7.90 RACE COMMITTEE; SAILING INSTRUCTIONS; SCORING
The last sentence of rule 90.2(c) is changed to: ‘Oral
instructions may be given only if the procedure is stated in the
sailing instructions.’

B8

CHANGES TO APPENDIX A
B8.A1 NUMBER OF RACES; OVERALL SCORES
Rule A1 is changed to:
The number of races scheduled and the number required to be
completed to constitute a series shall be stated in the notice of
race or sailing instructions. If an event includes more than one
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B5.62 COMPENSARE
Regula 62.1(b) este modificată astfel:
(b)

rănire, avarie fizică sau răsturnare din cauza unei acţiuni
a
(1)

unei planşe care a încălcat o regulă din Partea 2 şi a făcut
penalizarea corespunzătoare sau a fost penalizată, sau

(2)

unui vas care nu concura căruia îi era cerut sa evite.

B5.64 DECIZII
Regula 64.3(b) este modificată astfel:
(b)

B6

Când şi comitetul de protest este în dubiu despre o
problemă privind măsurătoarea unei planşe, înţelesul unei
reguli de clasă sau avarie la o planşă, el trebuie să refere
întrebările sale, împreună cu faptele relevante, unei
autorităţi responsabile cu interpretarea regulii. La luarea
deciziei, comitetul trebuie să se supună răspunsului
autorităţii.

MODIFICĂRI LA REGULILE DIN PARTEA 6
B6.78 CONFORMAREA CU REGULILE DE CLASĂ; CERTIFICATE
Adăugaţi la regula 78.1: ‘Când aşa este prescris de World Sailing, o
emblemă numerotată şi datată pe o planşă şi derivorul, fina şi greementul
său trebuie să servească drept certificatul său de măsurătoare.’

B7

MODIFICĂRI LA REGULILE DIN PARTEA 7
B7.90 COMITET DE CURSĂ; INSTRUCŢIUNI DE CURSĂ; PUNCTAJ
Ultima propoziţie a regulii 90.2(c) este modificată astfel:
‘Instrucţiuni verbale pot fi date numai dacă procedura este
specificată în instrucţiunile de cursă.’

B8

MODIFICĂRI LA ANEXA A
B8.A1 NUMĂR DE CURSE; PUNCTAJ OVERALL
Regula A1 este modificată astfel:
Numărul de curse programate şi numărul necesar a fi terminate
pentru a constitui o serie trebuie să fie declarat în anunţul de
cursă sau în instrucţiunile de cursă. Dacă şi concursul include mai
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discipline or format, the notice of race or sailing instructions
shall state how the overall scores are to be calculated.
B8.A2.1 SERIES SCORES
Rule A2.1 is changed to:
Each board’s series score shall, subject to rule 90.3(b), be the
total of her race scores excluding her
(a)

worst score when from 5 to 11 races have been
completed, or

(b)

two worst scores when 12 or more races have been
completed.

(The notice of race or sailing instructions may make a different
arrangement. A race is completed if scored; see rule 90.3(a).) If
a board has two or more equal worst scores, the score(s) for the
race(s) sailed earliest in the series shall be excluded. The board
with the lowest series score wins and others shall be ranked
accordingly.
B8.A8 SERIES TIES
Rule A8 is changed to:
B8.A8.1 If there is a series-score tie between two or more boards,
they shall be ranked in order of their best excluded race score.
B8.A8.2 If a tie remains between two or more boards, each board’s
race scores, including excluded scores, shall be listed in order
of best to worst, and at the first point(s) where there is a
difference the tie shall be broken in favour of the board(s) with
the best score(s). These scores shall be used even if some of
them are excluded scores.
B8.A8.3 If a tie still remains between two or more boards, they
shall be ranked in order of their scores in the last race. Any
remaining ties shall be broken by using the tied boards’ scores
in the next-to-last race and so on until all ties are broken. These
scores shall be used even if some of them are excluded scores.
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mult de o disciplină sau format, anunţul de cursă sau instrucţiunile de cursă trebuie să declare cum va fi calculat punctajul overall.
B8.A2.1 PUNCTAJELE SERIILOR
Regula A2.1 este modificată astfel:
Punctajul fiecărei planşe în serie trebuie, subiect al regulii
90.3(b), să fie totalul punctajelor curselor sale excluzând:
(a)

cel mai rău punctaj când au fost terminate de la 5 la 11
curse sau

(b)

două cele mai rele punctaje când au fost terminate 12 sau
mai multe curse.

(Anunţul de cursă sau Instrucţiunile de cursă pot face un aranjament diferit. O cursă este terminată dacă este punctată; vezi regula 90.3(a). Dacă o planşă are două sau mai multe punctaje cele
mai rele egale, trebuie să fie exclus(e) punctaj(ul)(ele) din curs(a)
(ele) alergate cel mai devreme în serie. Planşa cu cel mai mic
punctaj în serie câştigă şi celelalte trebuie clasate corespunzor.
B8.A8 EGALITĂŢILE SERIILOR
Regula A8 este modificată astfel:
B8.A8.1 Dacă există o egalitate a punctajului seriei între două sau mai multe
planşe, ele trebuie să fie clasate în ordinea celui mai bun punctaj exclus.
B8.A8.2 Dacă o egalitate rămâne între două sau mai multe planşe, punctajele
fiecărei planşe în cursă, inclusiv punctajele excluse, trebuie să fie listate
în ordinea de la cel mai bun la cel mai rău şi, la prim(ul)(ele) punct(e)
unde există o diferenţă, egalitatea trebuie să fie ruptă în favoarea
planşe(i)(lor) cu cel(e) mai bun(e) punctaj(e). Aceste punctaje
trebuie să fie folosite chiar dacă unele din ele sunt punctaje excluse.
B8.A8.3 Dacă o egalitate încă rămâne între două sau mai multe planşe, ele
trebuie să fie clasate în ordinea punctajelor lor în ultima cursă. Orice egalităţi
rămase trebuie să fie rupte folosind punctajele planşelor la egalitate în penultima cursă şi aşa mai departe până când toate egalităţile sunt rupte. Aceste
punctaje trebuie să fie folosite chiar dacă unele din ele sunt punctaje excluse.
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CHANGES TO APPENDIX G
B9.G1 WORLD SAILING CLASS BOARDS
B9.G1.3 Positioning
Rule G1.3(a) is changed to:
(a)

The class insignia shall be displayed once on each side of
the sail in the area above a line projected at right angles
from a point on the luff of the sail one-third of the
distance from the head to the wishbone. The national
letters and sail numbers shall be in the central third of
that part of the sail above the wishbone, clearly separated
from any advertising. They shall be black and applied
back to back on an opaque white background. The
background shall extend a minimum of 30 mm beyond
the characters. There shall be a ‘–’ between the national
letters and the sail number, and the spacing between
characters shall be adequate for legibility.

APPENDIX G RULES DELETED
The first sentence of rule G1.3(b) is deleted. Rules G1.3(c),
G1.3(d) and G1.3(e) are deleted.
B10

CHANGES TO RULES FOR EVENTS THAT INCLUDE
ELIMINATION SERIES
B10.29 RECALLS
For a race of an elimination series that will qualify a board to
compete in a later stage of an event, rule 29 is changed to:
(a)

When at a board’s starting signal any part of her hull,
crew or equipment is on the course side of the starting
line, the race committee shall signal a general recall.

(b)

If the race committee acts under rule B10.29(a) and the
board is identified, she shall be disqualified without a
hearing, even if the race is abandoned. The race
committee shall hail or display her sail number, and she
shall leave the course area immediately. If the race is
restarted or resailed, she shall not sail in it.

(c)

If the race was completed but was later abandoned by the
protest committee, and if the race is resailed, a board
disqualified under rule B10.29(b) may sail in it.
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MODIFICĂRI LA ANEXA G
B9.G1 CLASELE DE PLANŞE WORLD SAILING
B9.G1.3 Poziţionare
Regula G1.3(a) este modificată astfel:
(a)

Însemnul de clasă trebuie să fie afişat o dată pe fiecare
parte a velei în zona de deasupra unei linii proiectate în
unghi drept dintr-un punct aflat pe bordul de atac al velei
la o treime a distanţei dintre vârf şi ghiu. Literele
naţionale şi numerele de velă trebuie să fie în treimea
centrală a acelei părţi a velei de deasupra ghiului, clar
separate de orice reclame. Ele trebuie să fie negre şi
aplicate spate în spate pe un fond alb opac. Fondul
trebuie să se întindă cu minimum 30 mm dincolo de
caractere. Trebuie să fie un ‘–‘ între literele naţionale şi
numărul de velă şi spaţiul între caractere trebuie să fie
adecvat pentru lizibilitate.

REGULI ŞTERSE DIN ANEXA G
Prima propoziţie a regulii G1.3(b) este ştearsă. Regulile
G1.3(c), G1.3(d) şi G1.3(e) sunt şterse.
B10

MODIFICĂRI ALE REGULILOR PENTRU CONCURSURI
CARE INCLUD SERII ELIMINATORII
B10.29 RECHEMĂRI
Pentru o cursă dintr-o serie eliminatorie care va califica o planşă pentru a concura într-un stagiu ulterior al unui concurs, regula 29 este modificată astfel:
(a)

Când la semnalul de start al unei planşe orice parte a cocii, echipajului sau echipamentului său este pe partea dinspre traseu a liniei de
start, comitetul de cursă trebuie să semnaleze o rechemare generală.

(b)

Dacă şi comitetul de cursă acţionează conform regulii B10.29.1(a)
şi planşa este identificată, ea trebuie să fie descalificată fără o
audiere, chiar dacă cursa este abandonată. Comitetul de cursă
trebuie să-i strige sau afişeze numărul de velă şi ea trebuie să
păsească imediat zona de concurs. Dacă şi cursa este
restartată sau realeargată, ea nu trebuie să alerge în acesta.

(c)

Dacă o cursă a fost terminată dar a fost abandonată mai târziu de
comitetul de protest şi dacă şi cursa este realergată, o planşă
descalificată conform regulii B10.29.1(b) poate alerga în aceasta.
67

Appendix B

WINDSURFING COMPETITION RULES

B10.37 ELIMINATION SERIES INCLUDING HEATS
Add new rule B10.37:
Rule B10.37 applies in elimination series in which boards
compete in heats.
B10.37.1

Elimination Series Procedure

(a)

Competition shall take the form of one or more
elimination series. Each of them shall consist of either
rounds in a single elimination series where only a number
of the best scorers advance, or rounds in a double
elimination series where boards have more than one
opportunity to advance.

(b)

Boards shall sail one against another in pairs, or in
groups determined by the elimination ladder. The
selected form of competition shall not be changed while a
round remains uncompleted.

B10.37.2

Seeding and Ranking Lists

(a)

When a seeding or ranking list is used to establish the
heats of the first round, places 1–8 (four heats) or 1–16
(eight heats) shall be distributed evenly among the heats.

(b)

For a subsequent elimination series, if any, boards shall
be reassigned to new heats according to the ranking in
the previous elimination series.

(c)

The organizing authority’s seeding decisions are final
and are not grounds for a request for redress.

B10.37.3

Heat Schedule

The schedule of heats shall be posted on the official notice
board no later than 30 minutes before the starting signal for the
first heat.
B10.37.4
(a)
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Advancement and Byes
In racing and expression competition, the boards in each
heat to advance to the next round shall be announced by
the race committee no later than 10 minutes before the
starting signal for the first heat. The number advancing
may be changed by the protest committee as a result of a
redress decision.
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B10.37 SERII ELIMINATORII INCLUZÂND HITURI
Adaugă o nouă regulă B10.37:
Regula B10.37 se aplică în serii eliminatorii în care planşele
concurează în hit-uri.
B10.37.1

Procedura pentru seriile eliminatorii

(a)

Competiţia trebuie să ia forma uneia sau a mai multor
serii eliminatorii. Fiecare din acestea trebuie să consiste
fie din runde într-o singură serie eliminatorie din care
avansează numai un număr din cei mai bine punctaţi sau
din runde într-o dublă serie eliminatorie din care planşele
au mai mult de o oportunitate de a avansa.

(b)

Planşele trebuie să concureze una împotriva alteia în
perechi sau în grupuri determinate de tabloul de
eliminări. Forma aleasă a competiţiei nu trebuie să fie
schimbată cât timp runda rămâne neterminată.

B10.37.2

Distribuire şi liste de clasament

(a)

Când o distribuire sau listă de clasament este folosită pentru a
stabili hiturile primei runde, locurile 1-8 (patru hituri) sau 1-16
(opt hituri) trebuie să fie distribuite în mod egal între hituri.

(b)

Pentru o următoare serie eliminatorie, dacă există, planşele
trebuie să fie redistribuite în noile hituri corespunzător
listei de clasament din seria eliminatoare precedentă.

(c)

Deciziile de distribuire ale autorităţii organizatoare sunt definitive şi nu sunt motive pentru o cerere pentru compensare.

B10.37.3

Programul hitului

Programul hiturilor trebuie să fie afişat la panoul oficial de
afişaj nu mai târziu de 30 minute înainte de semnalul de start al
primului hit.
B10.37.4
(a)
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Avansări şi eliminări
În competiţiile de curse şi expresivitate, planşele din
fiecare hit care avansează în runda următoare trebuie să fie
anunţate de comitetul de cursă nu mai târziu de 10 minute
înainte de semnalul de start al primului hit. Numărul
celor care avansează poate fi schimbat de comitetul de
protest ca rezultat al unei decizii de compensare.
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(b)

In expression competition, any first-round byes shall be
assigned to the highest-seeded boards.

(c)

In wave performance competition, only the winner of
each heat shall advance to the next round.

(d)

In freestyle competition, boards shall advance to the next
round as follows: from an eight-board heat, the best four
advance, and the winner will sail against the fourth and
the second against the third; from a four-board heat, the
best two advance and will sail against each other.

B10.37.5

Finals

(a)

The final shall consist of a maximum of three races. The
race committee shall announce the number of races to be
sailed in the final no later than 5 minutes before the
warning signal for the first final race.

(b)

A runners-up final may be sailed after the final. All
boards in the semi-final heats that failed to qualify for the
final may compete in it.

B10.63 HEARINGS
For a race of an elimination series that will qualify a board to
compete in a later stage of an event, rules 61.2 and 65.2 are
deleted and rule 63.6 is changed to:
B10.63.6 Taking Evidence and Finding Facts
Protests and requests for redress need not be in writing; they
shall be made orally to a member of the protest committee as
soon as reasonably possible following the race. The protest
committee may take evidence in any way it considers
appropriate and may communicate its decision orally.
B10.70 APPEALS AND REQUESTS TO A NATIONAL AUTHORITY
Add new rule B10.70.7:
B10.70.7 Appeals are not permitted in disciplines and formats with
elimination series.

69

Anexa B

REGULI DE COMPETIŢIE PENTRU WINDSURFING

(b)

În competiţiile de expresivitate, oricăror eliminaţi din prima
rundă trebuie să le fie atribuite cele mai înalt selectate planşe.

(c)

În competiţiile de spectacol pe valuri, numai învingătorul
din fiecare hit trebuie să avanseze în runda următoare.

(d)

În competiţiile de stil liber, planşele trebuie să avanseze în runda
următoare astfel: dintr-un hit cu opt planşe, cei mai buni patru
avansează şi învingătorul va concura împotriva locului patru şi
locul doi împotriva locului trei; dintr-un hit cu patru planşe, cei
mai buni doi avansează şi vor concura unul împotriva celuilalt.

B10.37.5

Finale

(a)

Finala trebuie să consiste în maximum trei curse. Comitetul de cursă trebuie să anunţe numărul de curse ce vor fi
alergate în finală nu mai târziu de cinci minute înainte de
semnalul de avertizare pentru prima cursă finală.

(b)

O finală a celorlalţi alergători poate fi alergată după
finală. Toate planşele din hiturile semifinale care au ratat
calificarea în finală pot concura în aceasta.

B10.63 AUDIERI
Pentru o cursă cu serii eliminatorii care va califica o planşă să
concureze într-o etapă ulterioară a unui concurs, regulile 61.2
şi 65.2 sunt şterse şi regula 63.6 este modificată astfel:
B10.63.6

Luarea măturiilor şi constatarea faptelor

Protestele şi cererile pentru compensare nu trebuie să fie în
scris; ele trebuie să fie făcute verbal către un membru al
comitetului de protest cât de repede este rezonabil posibil după
cursă. Comitetul de protest poate lua mărturiile în orice mod
consideră potrivit şi poate comunica verbal decizia sa.
B10.70 APELURI ŞI CERERI CĂTRE O AUTORITATE NAŢIONALĂ
Adaugă o nouă regula B10.70.7:
B10.70.7 Apelurile nu sunt premise în disciplinele şi formatele cu
serii eliminatorii.
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B10.A2.1 SERIES SCORES
Rule A2.1 is changed to:
Each board’s elimination series score shall, subject to rule
90.3(b), be the total of her race scores excluding her
(a)

worst score when 3 or 4 races are completed,

(b)

two worst scores when from 5 to 7 races are completed,

(c)

three worst scores when 8 or more races are completed.

Each board’s final series score shall be the total of her race
scores excluding her worst score when 3 races are completed.
(The notice of race or sailing instructions may make a different
arrangement. A race is completed if scored; see rule 90.3(a).) If
a board has two or more equal worst scores, the score(s) for the
race(s) sailed earliest in the series shall be excluded. The board
with the lowest series score wins and others shall be ranked
accordingly.
B10.A4 LOW POINT SYSTEM
Add at the end of the first sentence of rule A4.2: ‘or, in a race
of an elimination series, the number of boards in that heat’.
Add new rule B10.A4.3:
B10.A4.3 When a heat cannot be completed, the points for the
unscored places shall be added together and divided by the
number of places in that heat. The resulting number of points,
to the nearest tenth of a point (0.05 to be rounded upward),
shall be given to each board entered in the heat.
B11

CHANGES TO RULES FOR EXPRESSION COMPETITION
Add the following definitions:
Coming In and Going Out A board sailing in the same direction as
the incoming surf is coming in. A board sailing in the direction
opposite to the incoming surf is going out.
Jumping A board is jumping when she takes off at the top of a
wave while going out.
Overtaking A board is overtaking from the moment she gains an
overlap from clear astern until the moment she is clear ahead of the
overtaken board.
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B10.A2.1

PUNCTAJELE SERIILOR

Regula A2 este modificată astfel:
Punctajul fiecărei planşe în seria eliminatorie trebuie, subiect al regulii 90.3(b), să fie totalul punctajelor curselor sale excluzându-i-se:
(a)

cel mai rău punctaj când 3 sau 4 curse au fost terminate,

(b)

două cele mai rele punctaje când au fost terminate de la 5 la 7 curse,

(c)

trei cele mai rele punctaje când au fost terminate 8 sau mai multe curse.

Punctajul fiecărei planşe în seria finală trebuie să fie totalul punctajelor
curselor sale excluzând cel mai rău punctaj când au fost terminate 3
curse. (Anunţul de cursă sau Instrucţiunile de cursă pot face un
aranjament diferit. O cursă este terminată dacă este punctată; vezi
regula 90.3(a). Dacă o planşă are două sau mai multe punctaje cele
mai rele egale, trebuie să fie excluse punctaj(ul)(ele) din curs(a)(ele)
alergate cel mai devreme în serie. Planşa cu cel mai mic punctaj
în serie câştigă şi celelalte trebuie clasate corespunzător.
B10.A4

SISTEM PUNCTAJ-SCĂZUT

Adăugaţi la sfârşitul primei propoziţii a regulii A4.2: ‘sau, într-o
cursă a unei serii eliminatorie, numărul planşelor din acel hit’.
Adăugaţi o nouă regulă B10.A4.3:
B10.A4.3 Când un hit nu poate fi terminat, punctele pentru
locurile nepunctate trebuie să fie însumate şi împărţite la
numărul locurilor din acel hit. Numărul de puncte rezultat,
rotunjit la cea mai apropiată zecime de punct (0,05 se va rotunji
în sus), trebuie să fie acordat fiecărei planşe înscrise în acel hit.
B11

MODIFICĂRILAREGULILEPENTRUCONCURSURILEDEEXPRESIVITATE
Adăugaţi următoarele definiţii:
Venirea şi plecarea (de la mal) O planşă navigând în aceeaşi
direcţie ca surferul care vine este în venire. O planşă navigând în
direcţie opusă surferului care vine este în plecare.
Săritură O planşă sare când decolează de pe vârful unui val în timp
ce pleacă.
Depăşire O planşă depăşeşte din momentul în care ea obţine o
angajare din drum liber înapoi până în momentul în care este în în
drum liber înainte faţă de planşa depăşită.
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Possession The first board sailing shoreward immediately in front
of a wave has possession of that wave. However, when it is
impossible to determine which board is first the windward board has
possession.
Recovering A board is recovering from the time her sail or, when
water-starting, the competitor is out of the water until she has
steerage way.
Surfing A board is surfing when she is on or immediately in front
of a wave while coming in.
Transition A board changing tacks, or taking off while coming in,
or one that is not surfing, jumping, capsized or recovering is in
transition.
B11.PART 2 – WHEN BOARDS MEET
The rules of Part 2 are deleted and replaced by:
(a)

COMING IN AND GOING OUT

A board coming in shall keep clear of a board going out.
When two boards are going out or coming in while on the
same wave, or when neither is going out or coming in, a
board on port tack shall keep clear of the one on
starboard tack.
(b)

BOARDS ON THE SAME WAVE, COMING IN

When two or more boards are on a wave coming in, a
board that does not have possession shall keep clear.
(c)

CLEAR ASTERN, CLEAR AHEAD AND OVERTAKING

A board clear astern and not on a wave shall keep clear
of a board clear ahead. An overtaking board that is not
on a wave shall keep clear.
(d)

TRANSITION

A board in transition shall keep clear of one that is not.
When two boards are in transition at the same time, the
one on the other’s port side or the one astern shall keep
clear.
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Posesia Prima planşă navigând spre tărm imediat în faţa unui
val are posesia acelui val. Totuşi, când este imposibil să se
determine care planşă este prima, planşa care este în vânt are
posesia.
Redresarea O planşă se redresează din momentul în care vela sa
sau, când ia startul din apă, concurentul este afară din apă până când
are siaj.
Surfing O planşă este în surfing când este pe sau imediat în faţa
unui val cât timp vine.
Tranziţie O planşă schimbând murele, sau decolând în timp ce vine,
sau una care nu este în surfing, nu sare, nu este răsturnată sau nu se
redresează este în tranziţie.
B11.PARTEA 2 – CĂND PLANŞELE SE ÎNTÂLNESC
Regulile din Partea 2 sunt şterse şi înlocuite cu:
(a)

VENIREA ŞI PLECAREA

O planşă care vine trebuie să evite o planşă care
pleacă. Când două planşe pleacă sau vin cât timp sunt
pe acelaşi val sau nici una nu pleacă sau nu vine, o
planşă cu mure babord trebuie să evite una cu mure
tribord.
(b)

PLANŞE PE ACELAŞI VAL, VENIND

Când două sau mai multe planşe sunt pe un val venind, o
planşă care nu are posesia trebuie să evite.
(c)

DRUM LIBER ÎNAPOI, DRUM LIBER ÎNAINTE ŞI DEPĂŞIREA

O planşă în drum liber înapoi şi care nu este pe un val
trebuie să evite o planşă în drum liber înainte. O planşă
care depăşeşte şi care nu este pe un val trebuie să evite.
(d)

TRANZIŢIE

O planşă care este în tranziţie trebuie să evite una care nu
este. Când două planşe sunt în tranziţie în acelaşi timp,
cea aflată în partea din babord a celeilalte sau cea dinapoi
trebuie să evite.
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(e)

JUMPING

A board that is jumping shall keep clear of one that is
not.
B11.26 STARTING AND ENDING HEATS
Rule 26 is changed to:
Heats shall be started and ended by using the following signals:
(a)

STARTING A HEAT

Each flag shall be removed when the next flag is
displayed.
Minutes before Visual signal
starting signal

(b)

Sound Means
signal

Beginning of
transition
period

Heat number
with red flag

One

Warning

1

Yellow flag

One

Preparatory

0

Green flag

One

Starting signal

ENDING A HEAT

Minutes before Visual signal
ending signal

Sound Means
signal

1

Green flag
removed

One

End warning

0

Red flag

One

Ending signal

B11.38 REGISTRATION; COURSE AREA; HEAT
DURATION; ADVANCEMENT AND BYES
Add new rule B11.38:
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(a)

Boards shall register with the race committee the colours
and other particulars of their sails, or their identification
according to another method stated in the sailing
instructions, no later than the starting signal for the heat
two heats before their own.

(b)

The course area shall be defined in the sailing instructions
and posted on the official notice board no later than 10
minutes before the starting signal for the first heat. A
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(e)

SĂRITURĂ

O planşă care este în săritură trebuie să evite una care nu
este.
B11.26 STARTUL ŞI TERMINAREA HITURILOR
Regula 26 este modificată astfel:
Hiturilor li se va da startul şi vor fi terminate folosind următoarele semnale:
(a)

STARTUL UNUI HIT

Fiecare pavilion trebuie să fie coborât când următorul
pavilion este afişat.
Minute înainte de
semnalul de start

(b)

Semnal vizual Semnal Semnificaţie
sonor

Începutul
perioadei de
tranziţiei

Numărul hitului
cu pavilion roşu

Unu

Atenţionare

1

Pavilion galben

Unu

Preparator

0

Pavilion verde

Unu

Semnal de start

TERMINAREA UNUI HIT

Minute înainte de Semnal vizual Semnal Semnificaţie
semnalul de final
sonor
1

Pavilion verde
coborât

Unu

Avertizare
terminare

0

Pavilion roşu

Unu

Terminare

B11. 38 ÎNREGISTRARE; ZONA DE CONCURS; DURATA
HITULUI; AVANSĂRI ŞI ELIMINĂRI
Adăugaţi o nouă regulă B11.38:
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(a)

Planşele trebuie să înregistreze la comitetul de cursă
culoarea şi alte detalii ale velelor lor sau identificarea lor
în conformitate cu o altă metodă declarată în
instrucţiunile de cursă, nu mai târziu de semnalul de start
al hitului cu două hituri înainte de al lor.

(b)

Zona de concurs trebuie să fie definită în instrucţiunile de
cursă şi afişată la panoul oficial de afişaj nu mai târziu de
10 minute înainte de semnalul de start al primului hit. O
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board shall be scored only while sailing in the course
area.
(c)

Any change in heat duration shall be announced by the
race committee no later than 15 minutes before the
starting signal for the first heat in the next round.

(d)

Rule B10.37.4 applies.

B11.41 OUTSIDE HELP
Change the number of rule 41 to B11.41.1 and add new rule
B11.41.2:
B11.41.2 An assistant may provide replacement equipment to a
board. The assistant shall not interfere with other competing
boards. A board whose assistant interferes with another board
may be penalized at the discretion of the protest committee.
APPENDIX A – SCORING
The rules of Appendix A are deleted and replaced by:
B11.A1 EXPRESSION COMPETITON SCORING
(a)

Expression competition shall be scored by a panel of
three judges. However, the panel may have a greater odd
number of members, and there may be two such panels.
Each judge shall give points for each manoeuvre based
on the scale stated in the notice of race or sailing
instructions.

(b)

The criteria of scoring shall be decided by the race
committee and announced on the official notice board no
later than 30 minutes before the starting signal for the
first heat.

(c)

A board’s heat standing shall be determined by adding
together the points given by each judge. The board with
the highest score wins and others shall be ranked
accordingly.

(d)

Both semi-final heats shall have been sailed for an
elimination series to be valid.

(e)

Except for members of the race committee responsible
for scoring the event, only competitors in the heat shall
be allowed to see judges’ score sheets for the heat. Each
score sheet shall bear the full name of the judge.
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planşă trebuie să fie punctată numai cât timp navigă în
zona de concurs.
(c)

Orice modificare în durata hit-ului trebuie să fie anunţată
de comitetul de cursă nu mai târziu de 15 minute înainte
de semnalul de start al primului hit din runda următoare.

(d)

Regula B10.37.4 se aplică.

B11.41 AJUTOR EXTERN
Modificaţi numărul regulii 41 în B.11.41.1 şi adăugaţi o nouă
regulă B11.41.2:
B11.41.2
Un asistent poate asigura înlocuirea echipamentului unei
planşe. Asistentul nu trebuie să interfereze cu alte planşe care
concurează. O planşă al cărui asistent interferează cu o altă
planşă poate fi penalizată la discreţia comitetului de protest.
ANEXA A – PUNCTAJ
Regulile Anexei A sunt şterse şi înlocuite cu:
B11.A1

PUNCTAJUL COMPETIŢIEI DE EXPRESIVITATE

(a)

Competiţia de expresivitate trebuie să fie punctată de un
panel de trei judecători. Totuşi, panelul poate avea un
număr impar mai mare de membri şi pot fi două
asemenea paneluri. Fiecare judecător trebuie să acorde
puncte pentru fiecare manevră bazat pe o scară declarată
în anunţul de cursă sau în instrucţiunile de cursă.

(b)

Criteriul de punctaj trebuie să fie hotărât de comitetul
de cursă şi anunţat la panoul oficial de afişaj nu mai
târziu de 30 minute înainte de semnalul de start al
primului hit.

(c)

Clasamentul planşelor într-un hit trebuie să fie determinat
de însumarea punctelor acordate de fiecare judecător.
Planşa cu punctajul cel mai mare învinge şi celelalte
trebuie să fie clasate corespunzător.

(d)

Ambele hituri semifinale trebuie să fi fost alergate pentru
ca o serie eliminatorie să fie validată.

(e)

Cu excepţia membrilor comitetului de cursă responsabili cu
punctarea concursului, numai concurenţilor din hit trebuie să le
fie permis să vadă foaia de punctaj a judecătorilor pentru acel hit.
Fiecare foaie de punctaj trebuie să poarte numele întreg al judecătorului.
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(f)

Scoring decisions of the judges shall not be grounds for a
request for redress by a board.

B11.A2 SERIES TIES

B12

(a)

In a heat, if there is a tie in the total points given by one
or more judges, it shall be broken in favour of the board
with the higher single score in the priority category. If the
categories are weighted equally, in wave performance
competition the tie shall be broken in favour of the board
with the higher single score in wave riding, and in
freestyle competition in favour of the board with the
higher score for overall impression. If a tie remains, in
wave performance competition it shall be broken in
favour of the board with the higher single score in the
category without priority, and in freestyle competition it
shall stand as the final result.

(b)

If there is a tie in the series score, it shall be broken in
favour of the board that scored better more times than the
other board. All scores shall be used even if some of
them are excluded scores.

(c)

If a tie still remains, the heat shall be resailed. If this is
not possible, the tie shall stand as the final result.

CHANGES TO RULES FOR SPEED COMPETITION
The rules of Part 2 are deleted and replaced by:
B12.PART 2 – GENERAL RULES
(a)

WATER STARTING

A board shall not water start on the course or in the
starting area, except to sail off the course to avoid boards
that are making, or about to make, a run.
(b)

LEAVING THE COURSE AREA

A board leaving the course area shall keep clear of
boards making a run.
(c)

COURSE CONTROL

When the race committee points an orange flag at a
board, she is penalized and the run shall not be counted.
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(f)

Deciziile de punctaj a judecătorilor nu trebuie să fie
motive pentru o cerere pentru compensare a unei planşe.

B11.A2 EGALITĂŢILE SERIILOR

B12

(a)

Într-un hit, dacă este o egalitate între totalul punctelor date de
unul sau mai mulţi judecători, ea trebuie să fie ruptă în favoarea planşei cu singurul cel mai mare punctaj în categoria
prioritară. Dacă şi categoriile sunt considerate egale, în
competiţia de spectacol pe val egalitatea trebuie să fie ruptă
în favoarea planşei cu singurul cel mai mare punctaj în
mersul pe val şi în competiţia de stil liber în favoarea
planşei cu cel mai mare punctaj pentru impresia generală.
Dacă o egalitate se menţine, în competiţia de spectacol pe
val, ea trebuie să fie ruptă în favoarea planşei cu singurul
cel mai mare punctaj în categoria fără prioritate şi în competiţia de stil liber ea trebuie să rămână ca rezultat definitiv.

(b)

Dacă există o egalitate în punctajul seriei, ea trebuie să fie
ruptă în favoarea planşei care a fost punctată mai bine de
mai multe ori decât cealaltă planşă. Toate punctajele trebuie
să fie folosite chiar dacă unele din ele sunt punctaje excluse.

(c)

Dacă o egalitate încă se menţine, hitul trebuie să fie realergat. Dacă
nu este posibil, egalitatea trebuie să rămână ca rezultat definitiv.

MODIFICĂRI LA REGULILE PENTRU COMPETIŢIILE DE VITEZĂ
Regulile din Partea 2 sunt şterse şi înlocuite cu:
B12.PARTEA 2 – REGULI GENERALE
(a)

START DIN APĂ

O planşă nu trebuie să ia startul din apă în traseu sau în zona de
start, exceptând cazul în care navigă spre în afara traseului pentru
a evita planşele care fac sau sunt pe cale să facă o alergare.
(b)

PĂRĂSIREA ZONEI DE CONCURS

O planşă care părăseşte zona de concurs trebuie să evite
planşele făcând o alergare.
(c)

CONTROLUL TRASEULUI

Când şi comitetul de cursă îndreaptă un pavilion portocaliu către o
planşă, ea este penalizată şi alergarea ei nu trebuie să fie considerată.
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(d)

RETURNING TO THE STARTING AREA

A board returning to the starting area shall keep clear of
the course.
(e)

MAXIMUM NUMBER OF RUNS FOR EACH BOARD

The maximum number of runs that may be made by each
board in a round shall be announced by the race
committee no later than 15 minutes before the starting
signal for the first round.
(f)

DURATION OF A ROUND

The duration of a round shall be announced by the race
committee no later than 15 minutes before the starting
signal for the next round.
(g)

CONDITIONS FOR ESTABLISHING A RECORD

The minimum distance for a world record is 500 metres.
Other records may be established over shorter distances.
The course shall be defined by posts and transits ashore
or by buoys afloat. Transits shall not converge.
(h)

VERIFICATION RULES

(1)

An observer appointed by the World Sailing Speed
Record Council shall be present and verify run
times and speeds at world record attempts. The race
committee shall verify run times and speeds at
other record attempts.

(2)

A competitor shall not enter the timing control area
or discuss any timing matter directly with the
timing organization. Any timing question shall be
directed to the race committee.

B12.26 STARTING AND ENDING A ROUND
Rule 26 is changed to:
Rounds shall be started and ended by using the following
signals. Each flag shall be removed when the next flag is
displayed.
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(d)

REÎNTOARCEREA SPRE ZONA DE START

O planşă care se reîntoarce spre zona de start trebuie să
evite traseul.
(e)

NUMĂR MAXIM DE ALERGĂRI PENTRU FIECARE PLANŞĂ

Numărul maxim de alergări care pot fi făcute de fiecare
planşă într-o rundă trebuie să fie anunţat de comitetul de
cursă nu mai târziu de 15 minute înainte de semnalul de
start pentru prima rundă.
(f)

DURATA UNEI RUNDE

Durata unei runde trebuie să fie anunţată de comitetul de
cursă nu mai târziu de 15 minute înainte de semnalul de
start pentru runda următoare.
(g)

CONDIŢII PENTRU STABILIREA UNUI RECORD

Distanţa minimă pentru un record mondial este 500 metri.
Alte recorduri pot fi stabilite pentru distanţe mai scurte.
Traseul trebuie să fie delimitat de piloni şi ghidaje pe mal sau
de balize pe apă. Ghidajele nu trebuie să fie convergente.
(h)

REGULI DE VERIFICARE

(1)

Un observator numit de Consiliul World Sailing
pentru Recorduri de Viteză trebuie să fie prezent şi să
verifice timpii de alergare şi vitezele la tentativele de
record mondial. Comitetul de cursă trebuie să verifice
timpii de alergare şi vitezele la alte tentative de record.

(2)

Un concurent nu trebuie să intre în zona de control a cronometrării sau să discute orice problemă de cronometrare
direct cu organizaţia cronometroare. Orice problemă de
cronometrare trebuie adresată direct comitetului de cursă.

B12.26 STARTUL ŞI TERMINAREA UNEI RUNDE
Regula 26 este modificată astfel:
Rundelor trebuie să li se dea startul şi să fie terminate folosind
următoarele semnale. Fiecare pavilion trebuie să fie coborât
când următorul este afişat.

75

Appendix B

WINDSURFING COMPETITION RULES

(a)

(b)

STARTING A ROUND

Signal

Flag

Means

Stand-by

AP flag

Course closed. Races
are postponed

Course closed

Red flag

Course closed; will
open shortly

Preparatory

Red and
yellow flag

Course will open in 5
minutes

Starting

Green flag

Course is open

Signal

Flag

Means

End warning

Green and
yellow flag

Course will be closed in
5 minutes

Extension

Yellow flag Current round extended
by 15 minutes

Round ended

Red flag

ENDING A ROUND

A new round will be
started shortly

B12.64 DECISIONS
Rule 64.1 is deleted and replaced by:
B12.64.1 Penalties
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(a)

If a board fails to comply with a rule, she may be warned.
If a board is warned a second time during the same
round, she shall be excluded by the race committee from
the remainder of the round. A list of the sail numbers of
boards that have received warnings or have been
excluded shall be posted on a notice board near the
finishing line.

(b)

A board observed in the course area after having been
excluded from a round shall be excluded from the
competition without a hearing, and none of her previous
times or results shall be valid.

(c)

Any breach of the verification rules may result in
exclusion from one or more rounds or from the
competition.
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(a)

(b)

STARTUL UNEI RUNDE

Semnal

Pavilion

Semnificaţie

Stand-by

Pavilion AP

Traseu închis.
Cursele sunt amânate

Traseu închis

Pavilion roşu

Traseu închis; se va
deschide curând

Preparator

Pavilion roşu
şi galben

Traseul va fi deschis
în 5 minute

Start

Pavilion verde

Traseul este deschis

TERMINAREA UNEI RUNDE

Semnal

Pavilion

Semnificaţie

Avertizare de
terminare

Pavilion verde
şi galben

Traseul va fi închis în
5 minute

Extensie

Pavilion galben Runda curentă va fi
extinsă cu 15 minute

Rundă
terminată

Pavilion roşu

O nouă rundă va
începe în curând

B12.64 DECIZII
Regula 64.1 este ştearsă şi înlocuită cu:
B12.64.1
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Penalizări

(a)

Dacă o planşă omite să se conformeze unei reguli, ea
poate fi avertizată. Dacă o planşă este avertizată a doua
oară în timpul aceleiaşi runde, ea trebuie să fie exclusă de
comitetul de cursă din restul rundei. O listă a numerelor
de velă a planşelor care au primit avertismente sau au
fost excluse trebuie să fie afişată pe un panou de afişaj în
apropierea liniei de sosire.

(b)

O planşă observată în zona de concurs după ce a fost
exclusă dintr-o rundă, trebuie să fie exclusă din
competiţie fără o audiere şi nici unul din timpii sau
rezultatele ei precedente nu trebuie să fie validate.

(c)

Orice încălcare a regulilor de verificare poate avea ca
rezultat excluderea din una sau mai multe runde sau din
competiţie.
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APPENDIX A -- SCORING
The rules of Appendix A are deleted and replaced by:
B12.A1 SPEED COMPETITON SCORING
(a)

On Standard Offshore Speed Courses, the speeds of a
board’s fastest two runs in a round shall be averaged to
determine her standing in that round. The board with the
highest average wins and others shall be ranked
accordingly. If boards are tied, the tie shall be broken in
favour of the board with the fastest run in the round.

(b)

On Speed Crossings and Alpha Speed Courses, boards
shall be ranked based on their fastest run in the round.

(c)

If there is a series-score tie between two or more boards,
it shall be broken in favour of the board(s) with the
fastest run during the competition. If a tie remains, it
shall be broken by applying rules B8.A8.2 and B8.A8.3.
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ANEXA A – PUNCTAJ
Regulile Anexei A sunt şterse şi înlocuite cu:
B12.A1 PUNCTAJUL COMPETIŢIEI DE VITEZĂ
(a)

Pe traseele standard de viteză offshore, trebuie făcută media
vitezelor din cele mai rapide două alergări dintr-o rundă ale
unei planşe pentru a determina clasarea ei în rundă. Planşa cu
cea mai mare medie câştigă şi celelalte trebuie clasate
corespunzător. Dacă planşele sunt la egalitate, egalitatea va fi
ruptă în favoarea planşei cu cea mai rapidă alergare în rundă.

(b)

La traversările de viteză şi traseele de viteză Alfa, planşele trebuie să fie clasate pe baza alergării lor cea mai rapidă în rundă.

(c)

Dacă există o egalitate de punctaj al seriei între două sau mai
multe planşe, ea trebuie ruptă în favoarea planşe(i)(lor) cu cea mai
rapida alergare pe parcursul competiţiei. Dacă egalitatea rămâne,
ea trebuie să fie ruptă prin aplicarea regulilor B8.A8.2 şi B8.A8.3.
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MATCH RACING RULES
Match races shall be sailed under The Racing Rules of Sailing as
changed by this appendix. Matches shall be umpired unless the
notice of race and sailing instructions state otherwise.
Note: A Standard Notice of Race, Standard Sailing Instructions, and
Match Racing Rules for Blind Competitors are available at the
World Sailing website.
C1

TERMINOLOGY
‘Competitor’ means the skipper, team or boat as appropriate for
the event. ‘Flight’ means two or more matches started in the same
starting sequence.

C2

CHANGES TO THE DEFINITIONS AND THE RULES OF
PARTS 1, 2, 3 AND 4

C2.1

The definition Finish is changed to:
Finish A boat finishes when any part of her hull crosses the
finishing line in the direction of the course from the last mark
after completing any penalties. However, when penalties are
cancelled under rule C7.2(d) after one or both boats have
finished each shall be recorded as finished when she crossed
the line.

C2.2

The definition Mark-Room is changed to:
Mark-Room Room for a boat to sail her proper course to
round or pass the mark on the required side.

C2.3

Add to the definition Proper Course: ‘A boat taking a penalty or
manoeuvring to take a penalty is not sailing a proper course.’

C2.4

In the definition Zone the distance is changed to two hull lengths.
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Match-urile trebuie să fie alergate conform Regulilor de Cursă pentru Veliere
astfel modificate de această anexă. Match-urile trebuie să fie judecate pe apă
în afară de cazul în care anunţul şi instrucţiunile de cursă specifică altfel.
Notă: Anunţul de Cursă standard, Instrucţiunile de Cursă standard
şi Regulile pentru Match-Race pentru concurenţi nevăzători sunt
disponibile pe web-site-ul World Sailing.
C1

TERMINOLOGIE
‘Concurent’ înseamnă skipper-ul, echipa sau ambarcaţiunea după
cum este potrivit pentru concurs. ‘Eşalon’ înseamnă două sau mai
multe match-uri cărora li se dă startul în aceeaşi secvenţă de start.

C2

MODIFICĂRI LA DEFINIŢIILE ŞI REGULILE
DIN PĂRŢILE 1, 2, 3 ŞI 4

C2.1

Definiţia Sosire este modificată astfel
O ambarcaţiune soseşte când orice parte a cocii sale taie linia
de sosire din direcţia traseului dinspre ultima baliză după
terminarea oricăror penalizări. Totuşi, când penalizările au fost
anulate conform regulii C7.2(d) după ce una sau ambele
ambarcaţiuni au sosit fiecare trebuie să fie înregistrată ca sosită
când a tăiat linia.

C2.2

Definiţia Loc la baliză este modificată astfel:
Loc la baliză Loc pentru o ambarcaţiune să navige pe drumul
său normal pentru a ocoli sau dubla baliza pe partea cerută.

C2.3

Adăugaţi la definiţia Drum normal: ‘O ambarcaţiune făcând o penalizare
sau manevrând pentru a face o penalizare nu navigă pe drumul normal’.

C2.4

În definiţia Zonă distanţa este modificată la două lungimi ale cocii.
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Add new rule 8 to Part 1:
8

LAST POINT OF CERTAINTY
The umpires will assume that the state of a boat, or her
relationship to another boat, has not changed, until they are
certain that it has changed.

C2.6

Rule 13 is changed to:
13

WHILE TACKING OR GYBING

13.1 After a boat passes head to wind, she shall keep clear of other
boats until she is on a close-hauled course.
13.2 After the foot of the mainsail of a boat sailing downwind
crosses the centreline she shall keep clear of other boats until
her mainsail has filled or she is no longer sailing downwind.
13.3 While rule 13.1 or 13.2 applies, rules 10, 11 and 12 do not.
However, if two boats are subject to rule 13.1 or 13.2 at the
same time, the one on the other’s port side or the one astern
shall keep clear.
C2.7

Rule 16.2 is deleted.

C2.8

Rule 17 is deleted.

C2.9

Rule 18 is changed to:
18

MARK-ROOM

18.1 When Rule 18 Applies
Rule 18 applies between boats when they are required to leave
a mark on the same side and at least one of them is in the zone.
However, it does not apply between a boat approaching a mark
and one leaving it.
18.2 Giving Mark-Room
(a)

When the first boat reaches the zone,
(1)

if boats are overlapped, the outside boat at that
moment shall thereafter give the inside boat markroom.

(2)

if boats are not overlapped, the boat that has not
reached the zone shall thereafter give mark-room.
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Adăuaţi noua regulă 8 la Partea 1:
8

PUNCT DE ULTIMĂ CERTITUDINE
Umpire vor prezuma că starea unei ambarcaţiuni sau
relaţionarea ei cu o altă ambarcaţiune nu s-a modificat, până
când ei sunt siguri că aceasta s-a modificat.

C2.6

Regula 13 este modificată astfel:
13

ÎN TIMP CE FACE VOLTA SAU AMPANEAZĂ

13.1 După ce o ambarcaţiune a trecut cu prova prin vânt, ea trebuie să
evite celelalte ambarcaţiuni până când este pe un drum cu vânt strâns.
13.2 După ce bordul de întinsură al randei unei ambarcaţiuni navigând de pupa taie axul ea trebuie să evite celelalte ambarcaţiuni
până când randa este plină sau nu mai navigă de pupa.
13.3 Cât timp regula 13.1 sau 13.2 se aplică, regulile 10, 11 şi 12 nu
se aplică. Totuşi, dacă două ambarcaţiuni sunt subiect al regulii
13.1 sau 13.2 în acelaşi timp, cea din babordul celeilalte sau
cea dinapoi trebuie să evite.
C2.7

Regula 16.2 este ştearsă.

C2.8

Regula 17 este ştearsă.

C2.9

Regula 18 este modificată astfel:
18

LOC LA BALIZĂ

18.1 Când se aplică regula 18
Regula 18 se aplică între ambarcaţiuni când acestora le este
cerut să lase o baliză pe aceeaşi parte şi cel puţin una din ele
este în zonă. Totuşi, ea nu se aplică între o ambarcaţiune
apropiindu-se de o baliză şi alta părăsind-o.
18.3 Făcând loc la baliză
(a)

Când prima ambarcaţiune ajunge la zonă,
(1)

dacă ambarcaţiunile sunt angajate, ambarcaţiunea
la exterior în acel moment trebuie după aceea să
facă loc la baliză celeilalte ambarcaţiuni.

(2)

dacă ambarcaţiunile nu sunt angajate, ambarcaţiunea care
nu a ajuns la zonă trebuie după aceea să facă loc la baliză.
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(b)

If the boat entitled to mark-room leaves the zone, the
entitlement to mark-room ceases and rule 18.2(a) is
applied again if required based on the relationship of the
boats at the time rule 18.2(a) is re-applied.

(c)

If a boat obtained an inside overlap and, from the time
the overlap began, the outside boat is unable to give
mark-room, she is not required to give it.

18.3 Tacking or Gybing
(a)

If mark-room for a boat includes a change of tack, such
tack or gybe shall be done no faster than a tack or gybe to
sail her proper course.

(b)

When an inside overlapped right-of-way boat must
change tack at a mark to sail her proper course, until she
changes tack she shall sail no farther from the mark than
needed to sail that course. Rule 18.3(b) does not apply at
a gate mark or a finishing mark and a boat shall not be
penalized for breaking this rule unless the course of
another boat was affected by the breach of this rule.

C2.10 When rule 20 applies, the following arm signals by the helmsman are
required in addition to the hails:
(a)

for ‘Room to tack’, repeatedly and clearly pointing to
windward; and

(b)

for ‘You tack’, repeatedly and clearly pointing at the other boat
and waving the arm to windward.

C2.11 Rule 22.3 is deleted.
C2.12 Rule 24.1 is changed to: ‘If reasonably possible, a boat not racing
shall not interfere with a boat that is racing or an umpire boat.’
C2.13 Add new rule 24.3: ‘When boats in different matches meet, any
change of course by either boat shall be consistent with complying
with a rule or trying to win her own match.’
C2.14 Rule 31 is changed to:
31

TOUCHING A MARK
While racing, neither the crew nor any part of a boat’s hull
shall touch a starting mark before starting, a mark that begins,
bounds or ends the leg of the course on which she is sailing, or
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(b)

Dacă ambarcaţiunea îndreptăţită la loc la baliză părăseşte
zona, îndreptăţirea la loc la baliză încetează şi regula 18.2(a)
se aplică iar dacă este cerut bazat pe relaţionarea între
ambarcaţiuni la momentul când regula 18.2(a) se reaplică.

(c)

Dacă o ambarcaţiune obţine o angajare la interior şi, din momentul când angajarea începe, ambarcaţiunea la exterior a fost în
incapacitate să facă loc la baliză, ei nu îi este cerut să facă loc.

18.3 Făcând volta sau ampanarea
(a)

Dacă loc la baliză pentru o ambarcaţiune include o schimbare de
mure, asemenea voltă sau ampanare trebuie să fie făcută nu mai rapid
decât o voltă sau ampanare pentru a naviga pe drumul său normal.

(b)

Când o ambarcaţiune cu drept de trecere angajată la interior trebuie
să schimbe murele la o baliză pentru a naviga pe drumul său normal
ea trebuie să navige nu mai departe de baliză decât este necesar
pentru a naviga pe acel drum. Regula 18.3(b) nu se aplică la o
baliză de poartă sau o baliză de sosire şi o ambarcaţiune nu trebuie
să fie penalizată pentru încălcarea acestei reguli decât dacă drumul
altei ambarcaţiuni a fost afectat de încălcarea acestei reguli.

C2.10 Când se aplică regula 20, următoarele semnale cu braţele ale
timonierului sunt necesare suplimentar la avertizările verbale:
(a)

pentru ‘Loc pentru voltă’, repetate şi indicând evident către în
vânt; şi

(b)

pentru ‘Faci tu volta’, repetate şi indicând evident către cealaltă
ambarcaţiune şi balansând braţul către în vânt.

C2.11 Regula 22.3 este ştearsă.
C2.12 Regula 24.1 este modificată astfel: ‘Dacă este rezonabil posibil, o ambarcaţiune care nu concurează
nutrebuiesăinterferezecuoambarcaţiunecareconcureazăsaucuoambarcaţiuneaunuiumpire.’
C2.13 Adăugaţi o nouă regulă 24.3: ‘Când ambarcaţiunile în match-uri diferite se
întâlnesc, orice schimbare de drum a oricărei ambarcaţiuni trebuie să fie datorată conformării cu o regulă sau încercării de a câştiga propriul său meci.’
C2.14 Regula 31 este modificată astfel:
31

ATINGEREA UNEI BALIZE
Cât timp concurează, nici echipajul nici orice parte a cocii ambarcaţiunii nu
trebuie să atingă o baliză de start înainte de start, o baliză care începe, delimitează sau sfârşeşte o latură a traseului pe care navigă sau o baliză de sosire
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a finishing mark after finishing. In addition, while racing, a
boat shall not touch a race committee vessel that is also a mark.
C2.15 Rule 42 shall also apply between the warning and preparatory
signals.
C2.16 Rule 42.2(d) is changed to: ‘sculling: repeated movement of the helm
to propel the boat forward;’.
C3

RACE SIGNALS AND CHANGES TO RELATED RULES

C3.1

Starting Signals
The signals for starting a match shall be as follows. Times shall be
taken from the visual signals; the failure of a sound signal shall be
disregarded. If more than one match will be sailed, the starting signal
for one match shall be the warning signal for the next match.
Time in
minutes
10

Visual signal

Sound
signal

Means

Flag F displayed

One

6

Flag F removed

None

5

Numeral pennant
displayed*

One

Warning signal

4

Flag P displayed

One

Preparatory
signal

2

Blue or yellow flag or
both displayed**

1

Flag P removed

0

Warning signal removed

One**

Attention signal

End of pre-start
entry time

One long
One

Starting signal

*Within a flight, numeral pennant 1 means Match 1, pennant 2 means Match
2, etc., unless the sailing instructions state otherwise.
**These signals shall be made only if one or both boats fail to comply with
rule C4.2. The flag(s) shall be displayed until the umpires have signalled a
penalty or for one minute, whichever is earlier.

C3.2

Changes to Related Rules
(a)

Rule 29.1 is changed to:
(1)

When at a boat’s starting signal any part of her hull, crew
or equipment is on the course side of the starting line or
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după sosire. Suplimentar, cât timp concurează o ambarcaţiune trebuie să
nu atingă un vas al comitetului de cursă care este deasemenea o baliză.
C2.15 Regula 42 trebuie să se aplice deasemenea între semnalele de
avertizare şi preparator.
C2.16 Regula 42.2(d) este modificată astfel: ‘godierea: mişcări repetate ale
cârmei pentru a propulsa ambarcaţiunea spre înainte;’.
C3

SEMNALE DE CURSĂ ŞI MODIFICĂRI LA REGULILE ASOCIATE

C3.1

Semnale de start
Semnalele pentru startul unui match trebuie să fie după cum urmează. Timpii
trebuie să fie luaţi de la semnalele vizuale; lipsa unui semnal sonor trebuie să
fie neglijată. Dacă va fi alergat mai mult de un match, semnalul de start
pentru un match trebuie să fie semnalul de avertizare pentru următorul match.
Timpul în Semnal vizual
minute

Semnal
sonor

Semnificaţie
Semnal de atenţionare

10

Pavilion F arborat

Unu

6

Pavilion F coborât

Fără

5

Pavilion numeral
arborat*

Unu

Semnal de
avertizare

4

Pavilion P arborat

Unu

Semnal
preparator

2

Pavilion albastru sau galben Unu**
sau amândouă arborate**

1

Pavilion P coborât

Unu lung

0

Semnal de avertizare coborât

Unu

Sfârşitul timpului de
înscriere înainte de start
Semnal de start

*În timpul unui eşalon, pavilionul numeral 1 înseamnă Match-ul 1, numeral 2 înseamnă
Match-ul 2, etc., în afară de cazul în care instrucţiunile de cursă specifică altceva.
Aceste semnale trebuie să fie făcute numai dacă una sau ambele ambarcaţiuni omit
să se conformeze regulii C4.2. Pavilio(nul)(anele) trebuie să fie afişat(e) până când
umpires au semnalizat o penalizare sau pentru un minut, oricare ar fi mai devreme.

C3.2

Modificări ale regulilor asociate
(a)

Regula 29.1 este modificată astfel:
(1)

Când la semnalul de start al unei ambarcaţiuni orice parte a cocii,
echipajului sau echipamentului său este pe partea dinspre traseu a
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one of its extensions, the race committee shall promptly
display a blue or yellow flag identifying the boat with
one sound. The flag shall be displayed until the boat is
completely on the pre-start side of the starting line or one
of its extensions or until two minutes after her starting
signal, whichever is earlier.
(2)

C3.3

When after her starting signal a boat sails from the prestart side to the course side of the starting line across an
extension without having started correctly, the race
committee shall promptly display a blue or yellow flag
identifying the boat. The flag shall be displayed until the
boat is completely on the pre-start side of the starting line
or one of its extensions or until two minutes after her
starting signal, whichever is earlier.

(b)

In the race signal AP the last sentence is changed to: ‘The
attention signal will be made 1 minute after removal unless at
that time the race is postponed again or abandoned.’

(c)

In the race signal N the last sentence is changed to: ‘The
attention signal will be made 1 minute after removal unless at
that time the race is abandoned again or postponed.’

Finishing Line Signals
The race signal Blue flag or shape shall not be used.

C4

REQUIREMENTS BEFORE THE START

C4.1

At her preparatory signal, each boat shall be outside the line that is
at a 90º angle to the starting line through the starting mark at her
assigned end. In the pairing list, the boat listed on the left-hand side
is assigned the port end and shall display a blue flag at her stern
while racing. The other boat is assigned the starboard end and shall
display a yellow flag at her stern while racing.

C4.2

Within the two-minute period following her preparatory signal, a
boat shall cross and clear the starting line, the first time from the
course side to the pre-start side.

C5

SIGNALS BY UMPIRES

C5.1

A green and white flag with one long sound means ‘No penalty’.
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liniei de start sau a uneia din prelungirile sale, comitetul de cursă
trebuie să arboreze prompt un pavilion albastru sau galben cu
un sunet identificând ambarcaţiunea. Pavilionul trebuie afişat
până când ambarcaţiunea este complet în partea de pre-start a
liniei de start sau a uneia din prelungirile ei sau timp de două
minute după semnalul său de start, oricare este mai devreme.
(2)

C3.3

Când după semnalul său de start o ambarcaţiune navigă dinspre
partea de pre-start a liniei de start către partea de traseu intersectând o prelungire fără să fi avut un start corect, comitetul de cursă
trebuie să arboreze prompt un pavilion albastru sau galben
identificând ambarcaţiunea. Pavilionul trebuie să fie arborat
până când ambarcaţiunea este complet pe partea de pre-start a
liniei de start sau a unei prelungiri a acesteia sau timp de două
minute după semnalul său de start, oricare este mai devreme.

(b)

La Semnal de Cursă AP ultima propoziţie este modificată astfel: ‘Semnalul de atenţionare va fi făcut 1 minut după coborâre exceptând cazul
în care în acel moment cursa este amânată din nou sau abandonată.’

(c)

La Semnal de Cursă N ultima propoziţie este schimbată astfel: ‘Semnalul de atenţionare va fi făcut 1 minut după coborâre exceptând cazul
în care în acel moment cursa este abandonată din nou sau amânată.’

Semnale la linia de sosire
Semnal de cursă Pavilion Albastru sau formă nu trebuie să fie folosit.

C4

CERINŢE ÎNAINTE DE START

C4.1

La semnalul său preparator, fiecare ambarcaţiune trebuie să fie în afara liniei
care face un unghi de 90° cu linia de start prin baliza de start de la capătul
desemnat ei. În lista cu perechile, ambarcaţiunea listată pe partea stângă este
desemnată la capătul din babord şi trebuie să arboreze un pavilion albastru la
pupa cât timp concurează. Cealaltă ambarcaţiune este desemnată la capătul
din tribord şi trebuie să arboreze un pavilion galben la pupa cât timp concurează.

C4.2

În timpul perioadei de două minute care urmează semnalului său
preparator, o ambarcaţiune trebuie să taie şi să degajeze linia de start,
prima dată dinspre partea dinspre traseu către partea de pre-start.

C5

SEMNALE ALE UMPIRES

C5.1

Un pavilion verde şi alb cu un semnal sonor lung înseamnă ‘Nici o penalizare.’
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C5.2

A blue or yellow flag identifying a boat with one long sound means
‘The identified boat shall take a penalty by complying with rule C7.’

C5.3

A red flag with or soon after a blue or yellow flag with one long
sound means ‘The identified boat shall take a penalty by complying
with rule C7.3(d).’

C5.4

A black flag with a blue or yellow flag and one long sound means
‘The identified boat is disqualified, and the match is terminated and
awarded to the other boat.’

C5.5

One short sound means ‘A penalty is now completed.’

C5.6

Repetitive short sounds mean ‘A boat is no longer taking a penalty
and the penalty remains.’

C5.7

A blue or yellow flag or shape displayed from an umpire boat means
‘The identified boat has an outstanding penalty.’

C6

PROTESTS AND REQUESTS FOR REDRESS BY BOATS

C6.1

A boat may protest another boat

C6.2

(a)

under a rule of Part 2, except rule 14, by clearly displaying flag
Y immediately after an incident in which she was involved;

(b)

under any rule not listed in rule C6.1(a) or C6.2 by clearly
displaying a red flag as soon as possible after the incident.

A boat may not protest another boat under
(a)

rule 14, unless damage or injury results;

(b)

a rule of Part 2, unless she was involved in the incident;

(c)

rule 31 or 42; or

(d)

rule C4 or C7.

C6.3

A boat intending to request redress because of circumstances that
arise before she finishes or retires shall clearly display a red flag as
soon as possible after she becomes aware of those circumstances,
but no later than two minutes after finishing or retiring.

C6.4

(a)

A boat protesting under rule C6.1(a) shall remove flag Y before
or as soon as possible after the umpires’ signal.

(b)

A boat protesting under rule C6.1(b) or requesting redress
under rule C6.3 shall, for her protest or request to be valid,
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C5.2

Un pavilion albastru sau galben identificând o ambarcaţiune cu un semnal sonor lung
înseamnă: ‘Ambarcaţiunea identificată trebuie să facă o penalizare conform regulii C7.’

C5.3

Un pavilion roşu odată cu sau imediat după un pavilion albastru sau
galben cu un semnal sonor lung înseamnă ‘Ambarcaţiunea
identificată trebuie să facă o penalizare conform cu regula C7.3(d).’

C5.4

Un pavilion negru cu un pavilion albastru sau galben şi un semnal
sonor lung înseamnă ‘Ambarcaţiunea identificată este descalificată şi
match-ul este terminat şi acordat celeilalte ambarcaţiuni.’

C5.5

Un semnal sonor scurt înseamnă ‘O penalizare este terminată acum.’

C5.6

Semnale sonore scurte repetate înseamnă ‘O ambarcaţiune nu
continuă să facă o penalizare şi penalizarea rămâne.’

C5.7

Un pavilion albastru sau galben sau formă arătat(ă) de o ambarcaţiune de
umpire înseamnă ‘Ambarcaţiunea identificată are o penalizare neefectuată.’

C6

PROTESTE ŞI CERERI PT COMPENSARE ALE AMBARCAŢIUNILOR

C6.1

O ambarcaţiune poate protesta altă ambarcaţiune

C6.2

(a)

conform unei reguli a Părţii 2, exceptând regula 14, prin afişarea clară
a pavilionului Y imediat după un incident în care a fost implicată;

(b)

conform oricărei reguli nelistate în regula C6.1(a) sau C6.2 prin afişarea clară a unui pavilion roşu cât de repede posibil după incident.

O ambarcaţiune nu poate protesta altă ambarcaţiune conform
(a)

regulii 14, decât dacă a rezultat avarie sau rănire;

(b)

unei reguli a Părţii 2, decât dacă ea a fost implicată în incident;

(c)

regulii 31 sau 42; sau

(d)

regulii C4 sau C7.

C6.3

O ambarcaţiune intenţionând să ceară compensare din cauza circumstanţelor
care au survenit înainte să sosească sau să se retragă trebuie să arboreze clar
un pavilion roşu cât de repede posibil după ce devine conştientă de aceste
circumstanţe, dar nu mai târziu de două minute după sosire sau retragere.

C6.4

(a)

O ambarcaţiune protestând conform regulii C6.1(a) trebuie să coboare
pavilionul Y înainte sau cât de repede posibil după semnalul umpires.

(b)

O ambarcaţiune protestând conform regulii C6.1(b) sau cerând compensare conform regulii C6.3 trebuie, pentru ca protestul sau cererea
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keep her red flag displayed until she has so informed the
umpires after finishing or retiring. No written protest or request
for redress is required.
C6.5

C6.6

Umpire Decisions
(a)

After flag Y is displayed, the umpires shall decide whether to
penalize any boat. They shall signal their decision in
compliance with rule C5.1, C5.2 or C5.3. However, when the
umpires penalize a boat under rule C8.2 and in the same
incident there is a flag Y from a boat, the umpires may
disregard the flag Y.

(b)

The red-flag penalty in rule C5.3 shall be used when a boat has
gained a controlling position as a result of breaking a rule, but
the umpires are not certain that the conditions for an additional
umpire-initiated penalty have been fulfilled.

Protest Committee Decisions
(a)

The protest committee may take evidence in any way it
considers appropriate and may communicate its decision orally.

(b)

If the protest committee decides that a breach of a rule has had
no significant effect on the outcome of the match, it may

(c)

C6.7

(1)

impose a penalty of one point or part of one point;

(2)

order a resail; or

(3)

make another arrangement it decides is equitable, which
may be to impose no penalty.

The penalty for breaking rule 14 when damage or injury results
will be at the discretion of the protest committee, and may
include exclusion from further races in the event.

Add new rule N1.10 to Appendix N:
N1.10 In rule N.1, one International Umpire may be appointed to the
jury, or a panel of it, in place of one International Judge.

C7

PENALTY SYSTEM

C7.1

Deleted Rule
Rule 44 is deleted.
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ei să fie valabilă să păstreze pavilionul său roşu arborat până când a
informat, despre aceasta, umpires după sosire sau retragere. Nu este
cerut ca protestul sau cererea de compensare să fie în scris.
C6.5

C6.6

Deciziile ale umpire
(a)

După ce pavilionul Y este arborat, umpires trebuie să decidă
dacă să penalizeze vre-o ambarcaţiune. Ei trebuie să-şi
semnaleze decizia în conformitate cu regula C5.1, C5.2 sau
C5.3. Totuşi, când umpires penalizează o ambarcaţiune
conform regulii C8.2 şi în acelaşi incident este un pavilion Y al
unei ambarcaţiuni, umpires pot neglija pavilionul Y.

(b)

Penalizarea cu pavilion roşu din regula C5.3 trebuie să fie folosită
când ambarcaţiunea a câştigat o poziţie de control ca rezultat al încălcării unei reguli, dar umpires nu sunt siguri că au fost îndeplinite
condiţiile pentru o penalizare suplimentară iniţiată de umpire.

Deciziile comitetului de protest
(a)

Comitetul de protest poate lua mărturii în orice mod consideră
potrivit şi poate comunica verbal decizia sa.

(b)

Dacă şi comitetul de protest decide că o încălcare a unei reguli
nu a avut un efect semnificativ în rezultatul match-ului, el poate

(c)

C6.7

(1)

impune o penalizare de un punct sau o parte de punct;

(2)

ordona o realergare; sau

(3)

face alt aranjament despre care decide că este echitabil,
care poate fi să nu impună nici o penalizare.

Penalizarea pentru încălcarea regulii 14, când au rezultat avarii
sau rănire, va fi la discreţia comitetului de protest şi poate
include excluderea din viitoarele curse din concurs.

Adăugaţi o nouă regulă N1.10 la Anexa N:
N1.10 În regula N.1, un umpire internaţional poate fi numit în juriu
sau un panel al acestuia în locul unui judecător internaţional.

C7

SISTEM DE PENALIZARE

C7.1

Regulă ştearsă
Regula 44 este ştearsă.
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All Penalties
(a)

A penalized boat may delay taking a penalty within the
limitations of rule C7.3 and shall take it as follows:
(1) When on a leg of the course to a windward mark, she shall
gybe and, as soon as reasonably possible, luff to a closehauled course.
(2) When on a leg of the course to a leeward mark or the
finishing line, she shall tack and, as soon as reasonably
possible, bear away to a course that is more than ninety
degrees from the true wind.

C7.3

(b)

Add to rule 2: ‘When racing, a boat need not take a penalty
unless signalled to do so by an umpire.’

(c)

A boat completes a leg of the course when her bow crosses the
extension of the line from the previous mark through the mark
she is rounding, or on the last leg when she finishes.

(d)

A penalized boat shall not be recorded as having finished until
she takes her penalty and sails completely to the course side of
the line and then finishes, unless the penalty is cancelled before
or after she crosses the finishing line.

(e)

If a boat has one or two outstanding penalties and the other
boat in her match is penalized, one penalty for each boat shall
be cancelled except that a red-flag penalty shall not cancel or
be cancelled by another penalty.

(f)

If a boat has more than two outstanding penalties, the umpires
shall signal her disqualification under rule C5.4.

Penalty Limitations
(a)

A boat taking a penalty that includes a tack shall have the
spinnaker head below the main-boom gooseneck from the time
she passes head to wind until she is on a close-hauled course.

(b)

No part of a penalty may be taken inside the zone of a rounding
mark that begins, bounds or ends the leg the boat is on.

(c)

If a boat has one outstanding penalty, she may take the penalty
any time after starting and before finishing. If a boat has two
outstanding penalties, she shall take one of them as soon as
reasonably possible, but not before starting.
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Toate penalizările
(a)

C7.3

O ambarcaţiune penalizată poate întârzia efectuarea penalizării în
cadrul limitărilor regulii C7.3 şi trebuie să o facă după cum urmează:
(1)

Când este pe o latură a traseului spre o baliză din vânt, ea
trebuie să ampaneze şi, cât de repede este rezonabil
posibil, să lofeze către un drum de vânt strâns.

(2)

Când este pe o latură a traseului spre o baliză sub vânt
sau spre linia de sosire, ea trebuie să facă volta şi, cât de
repede este rezonabil posibil, să se lase pe un drum care
este la mai mult de nouăzeci grade de vântul adevărat.

(b)

Adăugaţi la regula 2: ‘Când concurează, o ambarcaţiune nu este necesar să
facă o penalizare decât dacă i-a fost semnalizat să facă aceasta de un umpire.’

(c)

O ambarcaţiune termină o latură a traseului când prova sa taie
prelungirea liniei dinspre baliza precedentă prin baliza pe care
o ocoleşte, sau pe ultima latură atunci când soseşte.

(d)

O ambarcaţiune penalizată nu trebuie să fie înregistrată ca fiind sosită
până când nu îşi execută penalizarea şi navigă complet în partea
dinspre traseu a liniei şi apoi soseşte, exceptând cazul în care
penalizarea este anulată înainte sau după ce taie linia de sosire.

(e)

Dacă o ambarcaţiune are una sau două penalizări restante şi cealaltă
ambarcaţiune din match-ul său este penalizată, o penalizare pentru
fiecare ambarcaţiune trebuie să fie anulată cu excepţia că o penalizare cu
pavilionul roşu nu trebuie să anuleze sau să fie anulată de altă penalizare.

(f)

Dacă o ambarcaţiune are mai mult de două penalizări restante,
umpires trebuie să semnaleze descalificarea sa conform regulii C5.4.

Limitări ale penalizărilor
(a)

O ambarcaţiune făcând o penalizare care include o voltă trebuie să aibă colţul de sus al spinnaker-ului sub prinderea ghiului principal din momentul
când trece cu prova prin vânt până când este pe un drum cu vânt strâns.

(b)

Nici o parte a unei penalizări nu poate fi făcută în interiorul zonei la o baliză
de ocolit care începe, delimitează sau sfârşeşte latura pe care se află ambarcaţiunea.

(c)

Dacă o ambarcaţiune are o penalizare restantă, ea poate face penalizarea oricând după start şi înainte de sosire. Dacă o ambarcaţiune
are două penalizări restante, ea trebuie să execute una din ele
cât de repede este rezonabil posibil, dar nu înainte să ia startul.
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(d)

C7.4

MATCH RACING RULES

When the umpires display a red flag with or soon after a
penalty flag, the penalized boat shall take a penalty as soon as
reasonably possible, but not before starting.

Taking and Completing Penalties
(a)

When a boat with an outstanding penalty is on a leg to a
windward mark and gybes, or is on a leg to a leeward mark or
the finishing line and passes head to wind, she is taking a
penalty.

(b)

When a boat taking a penalty either does not take the penalty
correctly or does not complete the penalty as soon as
reasonably possible, she is no longer taking a penalty. The
umpires shall signal this as required by rule C5.6.

(c)

The umpire boat for each match shall display blue or yellow
flags or shapes, each flag or shape indicating one outstanding
penalty. When a boat has taken a penalty, or a penalty has been
cancelled, one flag or shape shall be removed, with the
appropriate sound signal. Failure of the umpires to signal
correctly shall not change the number of penalties outstanding.

C8

PENALTIES INITIATED BY UMPIRES

C8.1

Rule Changes
(a) Rules 60.2(a) and 60.3(a) do not apply to rules for which
penalties may be imposed by umpires.
(b) Rule 64.1(a) is changed so that the provision for exonerating a
boat may be applied by the umpires without a hearing, and it
takes precedence over any conflicting rule of this appendix.

C8.2
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When the umpires decide that a boat has broken rule 31, 42, C4,
C7.3(c) or C7.3(d) she shall be penalized by signalling her under rule
C5.2 or C5.3. However, if a boat is penalized for breaking a rule of
Part 2 and if she in the same incident breaks rule 31, she shall not be
penalized for breaking rule 31. Furthermore, a boat that displays an
incorrect flag or does not display the correct flag shall be warned
orally and given an opportunity to correct the error before being
penalized.
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(d)

C7.4

Când umpires arborează un pavilion roşu odată cu sau imediat după un
pavilion de penalizare, ambarcaţiunea penalizată trebuie să facă penalizarea cât de repede este rezonabil posibil, dar nu înainte să ia startul.

Executarea şi terminarea penalizărilor
(a)

Când o ambarcaţiune cu o penalizare restantă este pe o latură
spre o baliză în vânt şi ampanează sau este pe o latură spre o
baliză sub vânt sau linia de sosire şi trece cu prova prin vânt, ea
face o penalizare.

(b)

Când o ambarcaţiune făcând o penalizare fie nu face
penalizarea corect sau nu termină penalizarea cât de repede este
rezonabil posibil, ea nu continuă să facă penalizarea. Umpires
trebuie să semnaleze aceasta aşa cum este cerut de regula C5.6.

(c)

Ambarcaţiunea de umpire pentru fiecare match trebuie să arboreze
pavilioane albastru sau galben sau forme, fiecare pavilion sau formă
indicând o penalizare restantă. Când o ambarcaţiune a făcut o penalizare
sau o penalizare a fost anulată, un pavilion sau o formă trebuie să fie
coborât(ă) cu semnalul sonor potrivit. Omisiunea umpires de a
semnaliza corect nu trebuie să schimbe numărul penalizărilor restante.

C8

PENALIZĂRI INIŢIATE DE UMPIRES

C8.1

Modificări ale regulilor

C8.2
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(a)

Regulile 60.2(a) şi 60.3(a) nu se aplică la regulile pentru care
penalizările pot fi impuse de umpires.

(b)

Regula 64.1(a) este modificată astfel încât prevederea pentru disculparea unei ambarcaţiuni poate fi aplicată de umpires fără o audiere
şi ea are întâietate asupra oricărei reguli contrare a aceastei anexe.

Când umpires decid că o ambarcaţiune a încălcat regula 31, 42, C4,
C7.3(c) sau C7.3(d) ea trebuie să fie penalizată prin semnalizarea sa
conform regulii C5.2 sau C5.3. Totuşi, dacă o ambarcaţiune este
penalizată pentru încălcarea unei reguli din Partea 2 şi în acelaşi incident
ea încalcă regula 31, ea nu trebuie să fie penalizată pentru încălcarea
regulii 31. În plus, o ambarcaţiune, care arborează un pavilion incorect
sau nu arborează pavilionul corect, trebuie să fie avertizată verbal şi
să i se dea posibilitatea de a corecta eroarea înainte să fie penalizată.
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C8.3

MATCH RACING RULES

When the umpires decide that a boat has
(a)

gained an advantage by breaking a rule after allowing for a
penalty,

(b)

deliberately broken a rule, or

(c)

committed a breach of sportsmanship,

she shall be penalized under rule C5.2, C5.3 or C5.4.
C8.4

If the umpires or protest committee members decide that a boat may
have broken a rule other than those listed in rules C6.1(a) and C6.2,
they shall so inform the protest committee for its action under rule
60.3 and rule C6.6 when appropriate.

C8.5

When, after one boat has started, the umpires are satisfied that the
other boat will not start, they may signal under rule C5.4 that the
boat that did not start is disqualified and the match is terminated.

C8.6

When the match umpires, together with at least one other umpire,
decide that a boat has broken rule 14 and damage resulted, they may
impose a points-penalty without a hearing. The competitor shall be
informed of the penalty as soon as practicable and, at the time of
being so informed, may request a hearing. The protest committee
shall then proceed under rule C6.6. Any penalty decided by the
protest committee may be more than the penalty imposed by the
umpires. When the umpires decide that a penalty greater than one
point is appropriate, they shall act under rule C8.4.

C9

REQUESTS FOR REDRESS OR REOPENING; APPEALS;
OTHER PROCEEDINGS

C9.1

There shall be no request for redress or an appeal from a decision
made under rule C5, C6, C7 or C8. In rule 66 the third sentence is
changed to: ‘A party to the hearing may not ask for a reopening.’

C9.2

A competitor may not base a request for redress on a claim that an
action by an official boat was improper. The protest committee may
decide to consider giving redress in such circumstances but only if it
believes that an official boat, including an umpire boat, may have
seriously interfered with a competing boat.

C9.3

No proceedings of any kind may be taken in relation to any action or
non-action by the umpires, except as permitted in rule C9.2.
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Când umpires decid că o ambarcaţiune
(a)

a câştigat un avantaj încălcând o regulă după permiterea unei
penalizari,

(b)

a încălcat în mod deliberat o regulă, sau

(c)

a comis o încălcare a sportivităţii,

ea trebuie să fie penalizată conform regulii C5.2, C5.3 sau C5.4.
C8.4

Dacă umpires sau membrii comitetului de protest decid că o ambarcaţiune poate a încălcat o regulă, alta decât cele listate în regula C6.1(a)
sau C6.2, ei trebuie să informeze astfel comitetul de protest despre
măsurile sale conform regulii 60.3 şi regulii C6.6 când este cazul.

C8.5

Când, după ce o ambarcaţiune a luat startul, umpires sunt convinşi că cealaltă
ambarcaţiune nu va lua startul, ei pot semnala conform regulii C5.4 că
ambarcaţiunea care nu a luat startul este descalificată şi match-ul este terminat.

C8.6

Când umpires ai match-ului, împreună cu cel puţin un alt umpire decid
că o ambarcaţiune a încălcat regula 14 şi a rezultat avarie, ei pot
impune puncte de penalizare fără o audiere. Concurentul trebuie să fie
informat despre penalizare cât de repede posibil şi, la momentul când a
fost astfel informat, poate cere o audiere. Comitetul de protest trebuie
după aceea să procedeze conform regulii C6.6. Orice penalizare decisă
de comitetul de protest poate fi mai mult decât penalizarea impusă de
umpires. Când umpires decid că o penalizare mai mare de un punct este
potrivită, ei trebuie să acţioneze conform regulii C8.4.

C9

CERERI PENTRU COMPENSARE SAU REDESCHIDERE;
APELURI; ALTE PROCEDURI

C9.1

Nu trebuie să fie o cerere pentru compensare sau un apel în urma unei decizii
făcute conform regulii C5, C6, C7 sau C8. În regula 66, a treia propoziţie
este schimbată astfel: ‘O parte la o audiere nu poate cere o redeschidere.’

C9.2

Un concurent nu îşi poate baza o cerere pentru compensare pe pretenţia că o acţiune a unei ambarcaţiuni oficiale a fost necorespunzătoare. Comitetul de protest
poate decide să ia în considerare acordarea de compensări în asemenea circumstanţe dar numai dacă crede că ambarcaţiunea oficială, inclusiv o ambarcaţiune de umpire, poate a interferat serios cu o ambarcaţiune care concurează.

C9.3

Nici un fel de proceduri nu pot fi făcute relativ la orice acţiune sau
neacţiune a umpires, cu excepţia celor permise în regula C9.2.
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SCORING

C10.1 The winning competitor of each match scores one point (half a point
each for a dead heat); the loser scores no points.
C10.2 When a competitor withdraws from part of an event the scores of all
completed races shall stand.
C10.3 When a single round robin is terminated before completion, or a
multiple round robin is terminated during the first round robin, a
competitor's score shall be the average points scored per match sailed
by the competitor. However, if any of the competitors have
completed less than one third of the scheduled matches, the entire
round robin shall be disregarded and, if necessary, the event declared
void. For the purposes of tie-breaking in rule C11.1(a), a
competitor’s score shall be the average points scored per match
between the tied competitors.
C10.4 When a multiple round robin is terminated with an incomplete round
robin, only one point shall be available for all the matches sailed
between any two competitors, as follows:
Number of matches completed
between any two competitors

Points for each win

1

One point

2

Half a point

3

A third of a point

(etc.)
C10.5 In a round-robin series,
(a)

competitors shall be placed in order of their total scores,
highest score first;

(b)

a competitor who has won a match but is disqualified for
breaking a rule against a competitor in another match shall lose
the point for that match (but the losing competitor shall not be
awarded the point); and

(c)

the overall position between competitors who have sailed in
different groups shall be decided by the highest score.

C10.6 In a knockout series the sailing instructions shall state the minimum
number of points required to win a series between two competitors.
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PUNCTAJ

C10.1 Concurentul învingător al fiecărui match primeşte un punct (jumătate punct
fiecare pentru un hit mort); cel care pierde nu primeşte nici un punct.
C10.2 Când un concurent se retrage dintr-o parte a unui concurs punctajele
tuturor curselor terminate trebuie să fie menţinute.
C10.3 Când un singur round robin este terminat înainte de a fi complet sau un
multiplu round robin este terminat în timpul primului round robin,
punctajul unui concurent trebuie să fie media punctelor pe match-urile
alergate de concurent. Totuşi, dacă oricare dintre concurenţi a terminat
mai puţin de o treime din match-urile programate, întregul round
robin trebuie să fie neglijat şi, dacă este necesar, concursul declarat
anulat. Pentru scopul ruperii egalităţii din regula C11.1(a), punctajul
unui concurent trebuie să fie media punctelor obţinute pe match-ul între
concurenţii la egalitate.
C10.4 Când un round robin multiplu este terminat cu un round robin
incomplet, numai un punct trebuie să fie disponibil pentru toate
match-urile alergate între oricare doi concurenţi, după cum urmează:
Numărul match-urilor terminate
între oricare doi concurenţi

Puncte pentru fiecare
victorie

1

Un punct

2

Jumătate de punct

3

O treime de punct

(etc.)
C10.5 Într-o serie round-robin,
(a)

concurenţii trebuie să fie clasaţi în ordinea punctajelor lor
totale, cel mai mare punctaj primul;

(b)

un concurent care a câştigat un match dar este descalificat
pentru încălcarea unei reguli împotriva unui concurent din alt
match trebuie să piardă punctul pentru acel match (dar punctul
nu trebuie să fie acordat concurentul care a pierdut); şi

(c)

poziţia generală între concurenţii care au alergat în grupe
diferite trebuie să fie decisă de cel mai mare punctaj.

C10.6 În seriile knockout instrucţiunile de cursă trebuie să declare numărul
minim de puncte cerut pentru a câştiga o serie între doi concurenţi.
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When a knockout series is terminated it shall be decided in favour of
the competitor with the higher score.
C11

TIES

C11.1 Round-Robin Series
In a round-robin series competitors are assigned to one or more
groups and scheduled to sail against all other competitors in their
group one or more times. Each separate stage identified in the event
format shall be a separate round-robin series irrespective of the
number of times each competitor sails against each other competitor
in that stage.
Ties between two or more competitors in a round-robin series shall
be broken by the following methods, in order, until all ties are
broken. When one or more ties are only partially broken, rules
C11.1(a) to C11.1(e) shall be reapplied to them. Ties shall be decided
in favour of the competitor(s) who
(a)

placed in order, has the highest score in the matches between
the tied competitors;

(b)

when the tie is between two competitors in a multiple round
robin, has won the last match between the two competitors;

(c)

has the most points against the competitor placed highest in the
round-robin series or, if necessary, second highest, and so on
until the tie is broken. When two separate ties have to be
resolved but the resolution of each depends upon resolving the
other, the following principles shall be used in the rule
C11.1(c) procedure:
(1)

the higher-place tie shall be resolved before the lowerplace tie, and

(2)

all the competitors in the lower-place tie shall be treated
as a single competitor for the purposes of rule C11.1(c);

(d)

after applying rule C10.5(c), has the highest place in the
different groups, irrespective of the number of competitors in
each group;

(e)

has the highest place in the most recent stage of the event (fleet
race, round robin, etc.).
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Când o serie knockout este terminată ea trebuie să fie decisă în
favoarea concurentului cu cel mai mare punctaj.
C11

EGALITĂŢI

C11.1 Serii Round-Robin
Într-o serie round-robin concurenţii sunt desemnaţi într-unul sau mai
multe grupuri şi programaţi să alerge împotriva tuturor celorlalţi
concurenţi din grupul lor o dată sau de mai multe ori. Fiecare etapă
separată identificată în formatul concursului trebuie să fie o serie
round-robin separată indiferent de câte ori fiecare concurent va
alerga împotriva fiecărui alt concurent în acea etapă.
Egalităţile între doi sau mai mulţi concurenţi într-o serie round-robin
trebuie să fie rupte prin următoarele metode, în ordine, până când toate
egalităţile sunt rupte. Când una sau mai multe egalităţi sunt numai parţial
rupte, regulile de la C11.1(a) la C11.1(e) trebuie să fie reaplicate acestora. Egalităţile trebuiesc decise în favoarea concuren(tului)(ţilor) care
(a)

plasaţi în ordine, au cel mai mare punctaj în match-urile între
concurenţii la egalitate;

(b)

atunci când egalitatea este între doi concurenţi într-un round-robin
multiplu, a câştigat ultimul match între cei doi concurenţi;

(c)

are cele mai multe puncte împotriva concurentului clasat cel
mai sus în seria round-robin sau, dacă este necesar, clasat al
doilea ş.a.m.d până când egalitatea este ruptă. Când două
egalităţi separate trebuie să fie rezolvate dar rezolvarea
fiecăreia depinde de rezolvarea celeilalte, următoarele principii
trebuie să fie folosite în procedura regulii C11.1(c):
(1)

egalitatea pe un loc superior trebuie să fie rezolvată
înaintea egalităţii pe un loc inferior, şi

(2)

toţi concurenţii la egalitate pe un loc inferior trebuiesc trataţi
pentru scopul regulii C11.1(c) ca un singur concurent;

(d)

după aplicarea regulii C10.5(c), are cel mai bun loc în grupe
diferite, indiferent de numărul de concurenţi din fiecare
grup;

(e)

are cel mai bun loc în cea mai recentă etapă a concursului
(cursă de flotă, round robin, etc.).
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C11.2 Knockout Series
Ties (including 0–0) between competitors in a knockout series shall
be broken by the following methods, in order, until the tie is broken.
The tie shall be decided in favour of the competitor who
(a)

has the highest place in the most recent round-robin series,
applying rule C11.1 if necessary;

(b)

has won the most recent match in the event between the tied
competitors.

C11.3 Remaining Ties
When rule C11.1 or C11.2 does not resolve a tie,
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(a)

if the tie needs to be resolved for a later stage of the event (or
another event for which the event is a direct qualifier), the tie
shall be broken by a sail-off when practicable. When the race
committee decides that a sail-off is not practicable, the tie shall
be decided in favour of the competitor who has the highest
score in the round-robin series after eliminating the score for
the first race for each tied competitor or, should this fail to
break the tie, the second race for each tied competitor and so
on until the tie is broken. When a tie is partially resolved, the
remaining tie shall be broken by reapplying rule C11.1 or
C11.2.

(b)

to decide the winner of an event that is not a direct qualifier
for another event, or the overall position between competitors
eliminated in one round of a knockout series, a sail-off may be
used (but not a draw).

(c)

when a tie is not broken any monetary prizes or ranking points
for tied places shall be added together and divided equally
among the tied competitors.

Anexa C

REGULI DE CURSĂ PENTRU MATCH-URI

C11.2 Serii knockout
Egalităţile (inclusiv 0–0) între concurenţi dintr-o serie knockout trebuie
să fie rupte prin următoarele metode, în ordine, până când egalitatea este
ruptă. Egalitatea trebuie să fie decisă în favoarea concurentului care
(a)

are cel mai bun loc în cea mai recentă serie round-robin,
aplicând regula C11.1 dacă este necesar;

(b)

a câştigat cel mai recent match din concurs între concurenţii
aflaţi la egalitate.

C11.3 Egalităţile rămase
Când regula C11.1 sau C11.2 nu rezolvă o egalitate,
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(a)

dacă egalitatea este necesar să fie rezolvată pentru o etapă ulterioară a
concursului (sau alt concurs pentru care competiţia este de calificare
directă), egalitatea trebuie să fie ruptă, când este posibil, de un match
decisiv. Când comitetul de cursă decide că match-ul decisiv nu este
posibil, egalitatea trebuie să fie decisă în favoarea concurentului
care a avut cel mai mare punctaj în seria round-robin după
eliminarea punctajului pentru prima cursă pentru fiecare concurent
la egalitate sau, dacă aceasta omite să rupă egalitatea, a doua cursă
pentru fiecare concurent la egalitate ş.a.m.d. până egalitatea este
ruptă. Când o egalitate este parţial rezolvată, egalitatea rămasă
trebuie să fie ruptă prin reaplicarea regulii C11.1 sau C11.2.

(b)

pentru a stabili câştigătorul unui concurs care nu este de
calificare directă pentru alt concurs sau poziţia overall între
concurenţii eliminaţi într-o rundă a unei serii knockout, poate fi
folosit un match decisiv (dar nu o tragere la sorţi).

(c)

când o egalitate nu este ruptă, orice premii băneşti sau puncte
de ranking pentru locurile la egalitate trebuie să fie însumate şi
împărţite egal între concurenţii la egalitate.

APPENDIX D

TEAM RACING RULES
Team races shall be sailed under The Racing Rules of Sailing as
changed by this appendix.
D1

CHANGES TO THE RACING RULES

D1.1

Definitions and the Rules of Parts 2 and 4
(a)

In the definition Zone the distance is changed to two hull
lengths.

(b)

Rule 18.2(b) is changed to:
If boats are overlapped when the first of them reaches the zone,
the outside boat at that moment shall thereafter give the inside
boat mark-room. If a boat is clear ahead when she reaches the
zone, or she later becomes clear ahead when another boat
passes head to wind, the boat clear astern at that moment shall
thereafter give her mark-room.

(c)

Rule 18.4 is deleted.

(d)

When rule 20 applies the following arm signals by the
helmsman are required in addition to the hails:
(1)

for ‘Room to tack’, repeatedly and clearly pointing to
windward; and

(2)

for ‘You tack’, repeatedly and clearly pointing at the
other boat and waving the arm to windward.

Sailing instructions may delete this requirement.
(e)

Rule 24.1 is changed to: ‘If reasonably possible, a boat not
racing shall not interfere with a boat that is racing, and a boat
that has finished shall not act to interfere with a boat that has
not finished.’

(f)

Add new rule 24.3: ‘When boats in different races meet, any
change of course by either boat shall be consistent with
complying with a rule or trying to win her own race.’

(g)

Add to rule 41:
(e)

help from another boat on her team provided electronic
communication is not used.
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Cursele pe echipe trebuie să fie alergate conform Regulilor de Cursă
pentru Veliere aşa cum sunt modificate de această anexă.
D1

MODIFICĂRI LA REGULILE DE CURSĂ

D1.1

Definiţii şi reguli ale Părţilor 2 şi 4
(a)

În definiţia Zonă distanţa este modificată la două lungimi ale
cocii.

(b)

Regula 18.2(b) este modificată astfel:
Dacă ambarcaţiunile sunt angajate când prima dintre ele atinge zona ambarcaţiunea la exterior în acel moment trebuie după aceea să facă loc la
baliză ambarcaţiunii la interior. Dacă o ambarcaţiune este în drum liber
înainte când ea atinge zona sau dacă devine mai târziu în drum liber înainte când altă ambarcaţiune trece cu prova prin vânt, ambarcaţiunea în drum
liber înapoi la acel moment trebuie după aceea să îi facă loc la baliză.

(c)

Regula 18.4 este ştearsă.

(d)

Când se aplică regula 20, următoarele semnale cu braţele ale
timonierului sunt necesare suplimentar la avertizările verbale:
(1)

pentru ‘Loc pentru voltă’, repetate şi indicând evident
către în vânt; şi

(2)

pentru ‘Faci tu volta’, repetate şi indicând evident către
cealaltă ambarcaţiune şi balansând braţul către în vânt.

Instrucţiunile de cursă pot şterge această cerinţă.
(e)

Regula 24.1 este modificată astfel: ‘Dacă este rezonabil posibil, o
ambarcaţiune care nu concurează trebuie să nu interfereze cu o
ambarcaţiune care concurează şi o ambarcaţiune care a sosit trebuie
să nu interfereze cu o ambarcaţiune care nu a sosit.’

(f)

Adăugaţi o nouă regulă 24.3: ‘Când ambarcaţiuni în curse diferite se întâlnesc, orice schimbare de drum a oricărei ambarcaţiuni trebuie să fie
datorată conformării cu o regulă sau încercării câştigării propriei sale curse.’

(g)

Adăugaţi la regula 41:
(e)

ajutor de la o altă ambarcaţiune din echipa sa cu condiţia
să nu fie folosită comunicaţia electronică.
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Rule 45 is deleted.

Protests and Requests for Redress
(a)

Rule 60.1 is changed to:
A boat may

D1.3

(a)

protest another boat, but not for an alleged breach of a
rule of Part 2 unless she was involved in the incident or
the incident involved contact between members of the
other team; or

(b)

request redress.

(b)

Rule 61.1(a) is changed so that a boat may remove her red flag
after it has been conspicuously displayed.

(c)

A boat intending to request redress for an incident in the racing
area shall display a red flag at the first reasonable opportunity
after the incident. She shall display the red flag until it is
acknowledged by the race committee or by an umpire.

(d)

The race committee or protest committee shall not protest a
boat for breaking a rule of Part 2 or rule 31 or 42 except
(1)

based on evidence in a report from an umpire after a
black and white flag has been displayed; or

(2)

under rule 14 upon receipt of a report from any source
alleging damage or injury.

(e)

Protests and requests for redress need not be in writing. The
protest committee may take evidence in any way it considers
appropriate and may communicate its decision orally.

(f)

A boat is not entitled to redress based on damage or injury
caused by another boat on her team.

(g)

When a supplied boat suffers a breakdown, rule D5 applies.

Penalties
(a)

Rule 44.1 is changed to:
A boat may take a One-Turn Penalty when she may have
broken one or more rules of Part 2, or rule 31 or 42, in an
incident while racing. However, when she may have broken a
rule of Part 2 and rule 31 in the same incident she need not take
the penalty for breaking rule 31.
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(h)
D1.2

Regula 45 este ştearsă.

Proteste şi cereri pentru compensare
(a)

Regula 60.1 este modificată astfel:
O ambarcaţiune poate

D1.3

(a)

protesta altă ambarcaţiune, dar nu pentru o presupusă
încălcare a unei reguli a părţii 2 în afară de cazul în care
ea a fost implicată în incident sau incidentul a implicat
contact între membrii celeilalte echipe; sau

(b)

cere compensare

(b)

Regula 61.1(a) este modificată astfel că o ambarcaţiune poate
coborî pavilionul său roşu după ce a fost vizibil arborat.

(c)

O ambarcaţiune intenţionând să ceară compensare pentru un incident din zona de concurs trebuie să arboreze un pavilion roşu la prima ocazie rezonabilă după incident. Ea trebuie să ţină arborat pavilionul roşu până este recunoscut de comitetul de cursă sau de un umpire.

(d)

Comitetul de cursă sau comitetul de protest nu trebuie să protesteze o ambarcaţiune pentru încălcarea unei reguli din partea 2 sau regula 31 sau 42 exceptând
(1)

când se bazează pe o mărturie dintr-un raport al unui
umpire după ce un pavilion negru şi alb a fost arborat, sau

(2)

conform regulii 14 după primirea unui raport din orice
sursă pretinzând avarie sau rănire.

(e)

Protestele şi cererile pentru compensare nu trebuie să fie în scris.
Comitetul de protest poate lua mărturiile în orice mod consideră
potrivit şi poate comunica decizia verbal.

(f)

O ambarcaţiune nu este îndreptăţită la compensare bazată pe
avaria sau rănirea cauzată de altă ambarcaţiune din echipa sa.

(g)

Când o ambarcaţiune furnizată suferă o defecţiune, se aplică regula D5.

Penalizări
(a)

Regula 44.1 este modificată astfel:
O ambarcaţiune poate face o penalizare de o rotire când ea poate
a încălcat una sau mai multe reguli din partea 2, sau regula 31
sau 42 într-un incident cât timp concura. Totuşi când ea poate a
încălcat o regulă din partea 2 şi regula 31 în acelaşi incident ea
nu trebuie să facă penalizarea pentru încălcarea regulii 31.
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(b)

A boat may take a penalty by retiring, in which case she shall
notify the race committee as soon as possible and 6 points shall
be added to her score.

(c)

There shall be no penalty for breaking a rule of Part 2 when the
incident is between boats on the same team and there is no
contact.

D2

UMPIRED RACES

D2.1

When Rule D2 Applies
Rule D2 applies to umpired races. Races to be umpired shall be
identified either in the sailing instructions or by the display of flag J
no later than the warning signal.

D2.2

Protests by Boats
When a boat protests under a rule of Part 2 or under rule 31 or 42 for
an incident in the racing area, she is not entitled to a hearing and the
following applies:

D2.3

(a)

She shall hail ‘Protest’ and conspicuously display a red flag at
the first reasonable opportunity for each.

(b)

The boats shall be given time to respond. A boat involved in
the incident may respond by promptly taking an appropriate
penalty or clearly indicating that she will do so as soon as
possible.

(c)

If no boat takes a penalty, an umpire shall decide whether to
penalize any boat.

(d)

If more than one boat broke a rule and was not exonerated, an
umpire may penalize any boat that broke a rule and did not take
an appropriate penalty.

(e)

An umpire shall signal a decision in compliance with rule D2.4.

(f)

A boat penalized by an umpire shall take a Two-Turns Penalty.

Penalties Initiated by an Umpire
An umpire may penalize a boat without a protest by another boat, or
report the incident to the protest committee, or both, when the boat
(a)

breaks rule 31 or 42 and does not take a penalty;

(b)

breaks a rule of Part 2 and makes contact with another boat on
her team or with a boat in another race, and no boat takes a
penalty;
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(b)

O ambarcaţiune poate face o penalizare retrăgându-se, în care
caz ea trebuie să anunţe comitetul de cursă cât de repede
posibil şi 6 puncte trebuie să fie adăugate punctajului său.

(c)

Nu trebuie să fie o penalizare pentru încălcarea unei reguli din
partea 2 când incidentul este între ambarcaţiuni din aceeaşi
echipă şi nu este contact.

D2

CURSE CU UMPIRES

D2.1

Când se aplică regula D2
Regula D2 se aplică la cursele cu umpires. Cursele ce vor fi cu
umpires trebuiesc identificate fie în instrucţiunile de cursă fie prin
arborarea pavilionului J nu mai târziu de semnalul de avertizare.

D2.2

Proteste ale ambarcaţiunilor
Când o ambarcaţiune protestează conform unei reguli a părţii 2, sau
conform regulii 31, sau 42 pentru un incident din zona de concurs, ea
nu este îndreptăţită la o audiere şi se aplică următoarele:

D2.3

(a)

Ea trebuie să strige ‘Protest’ şi să arboreze vizibil un pavilion
roşu la prima ocazie rezonabilă pentru fiecare.

(b)

Ambarcaţiunilor trebuie să li se dea timp să răspundă. O
ambarcaţiune implicată în incident poate răspunde executând
prompt o penalizare adecvată sau indicând clar că va face
aceasta cât de repede posibil.

(c)

Dacă nici o ambarcaţiune nu face o penalizare, un umpire
trebuie să decidă dacă să penalizeze oricare ambarcaţiune.

(d)

Dacă mai mult de o ambarcaţiune a încălcat o regulă şi nu a
fost exonerată, un umpire poate penalizeze oricare ambarcaţiune care a încălcat o regulă şi nu a făcut penalizarea adecvată.

(e)

Un umpire trebuie să semnaleze decizia în conformitate cu regula D2.4.

(f)

O ambarcaţiune penalizată de un umpire trebuie să facă o penalizare de două rotiri.

Penalizări iniţiate de un umpire
Un umpire poate penaliza o ambarcaţiune fără un protest al altei ambarcaţiuni
sau raporta incidentul comitetului de protest sau ambele, când ambarcaţiunea
(a)

încalcă regula 31 sau 42 şi nu face o penalizare;

(b)

încalcă o regulă a părţii 2 şi face contact cu altă ambarcaţiune
din echipa sa sau cu o ambarcaţiune din altă cursă şi nici o
ambarcaţiune nu face o penalizare;
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(c)

breaks a rule and her team gains an advantage despite her, or
another boat on her team, taking a penalty;

(d)

breaks rule 14 and there is damage or injury;

(e)

clearly indicates that she will take a One-Turn Penalty, and
then fails to do so;

(f)

fails to take a penalty signalled by an umpire;

(g)

commits a breach of sportsmanship.

The umpire shall signal a decision in compliance with rule D2.4. A
boat penalized by an umpire shall take a Two-Turns Penalty except
that, when an umpire hails a number of turns, the boat shall take that
number of One-Turn Penalties.
D2.4

Signals by an Umpire
An umpire shall signal a decision with one long sound and the
display of a flag as follows:

D2.5

(a)

For no penalty, a green and white flag.

(b)

To penalize one or more boats, a red flag. The umpire shall hail
or signal to identify each boat penalized.

(c)

To report the incident to the protest committee, a black and
white flag.

Two-Flag Protest Procedure
This rule applies only if the sailing instructions so state and it then
replaces rule D2.2.
When a boat protests under a rule of Part 2 or under rule 31 or 42 for
an incident in the racing area, she is not entitled to a hearing and the
following applies:
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(a)

She shall hail ‘Protest’ and conspicuously display a red flag at
the first reasonable opportunity for each.

(b)

The boats shall be given time to respond. A boat involved in
the incident may respond by promptly taking an appropriate
penalty or clearly indicating that she will do so as soon as
possible.

(c)

If the protested boat fails to respond, the protesting boat may
request a decision by conspicuously displaying a yellow flag
and hailing ‘Umpire’.
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(c)

încalcă o regulă şi echipa ei câştigă un avantaj în ciuda executării
unei penalizări de către ea sau altă ambarcaţiune din echipa ei.

(d)

încalcă regula 14 şi există avarie sau rănire;

(e)

indică clar că va face o penalizare de o rotire şi apoi omite să
facă aceasta;

(f)

omite să facă o penalizare semnalizată de un umpire;

(g)

comite o încălcare a sportivităţii.

Umpire-ul trebuie să semnalizeze decizia în conformitate cu regula D2.4.
O ambarcaţiune penalizată de un umpire trebuie să facă o penalizare de
două rotiri exceptând cazul în care un umpire strigă numărul de rotiri,
ambarcaţiunea trebuie să facă acel număr de penalizări de o rotire.
D2.4

Semnale ale unui umpire
Un umpire trebuie să semnalizeze o decizie cu un semnal sonor lung
şi arborând un pavilion după cum urmează:

D2.5

(a)

Pentru nici o penalizare, un pavilion verde şi alb.

(b)

Pentru a penaliza una sau mai multe ambarcaţiuni, un pavilion roşu. Umpire-ul
trebuie să strige sau să semnaleze pentru a identifica fiecare ambarcaţiune penalizată.

(c)

Pentru a raporta incidentul comitetului de protest, un pavilion
negru şi alb.

Procedura pentru protestul cu două pavilioane
Această regulă se aplică numai dacă instrucţiunile de cursă declară
aceasta şi atunci înlocuieşte regula D2.2.
Când o ambarcaţiune protestează conform unei reguli a părţii 2 sau
conform regulii 31 sau 42 pentru un incident în zona de concurs, ea
nu este îndreptăţită la o audiere şi se aplică următoarele:
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(a)

Ea trebuie să strige ‘Protest’ şi să arboreze vizibil un pavilion
roşu la prima ocazie rezonabilă pentru fiecare.

(b)

Ambarcaţiunilor trebuie să li se dea timp să răspundă. O
ambarcaţiune implicată în incident poate răspunde executând
prompt o penalizare adecvată sau indicând clar că va face
aceasta cât de repede posibil.

(c)

Dacă ambarcaţiunea protestată omite să răspundă, ambarcaţiunea protestantă poate cere o decizie arborând vizibil un
pavilion galben şi strigând ‘Umpire’.
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(d)

An umpire shall then decide whether to penalize any boat.

(e)

An umpire shall signal a decision in compliance with rule
D2.4.

(f)

If a boat hails for an umpire decision without complying with
the protest procedure, an umpire shall signal No Penalty.

(g)

A boat penalized by an umpire shall take a Two-Turns Penalty.

Limited Umpiring
This rule applies only if the sailing instructions so state and it then
changes rules D2.2 and D2.5.
When a boat protests and either there is no decision signalled, or an
umpire displays a yellow flag with one long sound signalling he has
insufficient facts to make a decision, the protesting boat is entitled to
a hearing.

D2.7

Limitations on Other Proceedings
A decision, action or non-action of an umpire shall not be
(a)

grounds for redress,

(b)

subject to an appeal under rule 70, or

(c)

grounds for abandoning a race after it has started.

The protest committee may decide to consider giving redress when it
believes that an official boat, including an umpire boat, may have
seriously interfered with a competing boat.
D3
D3.1

SCORING A RACE
(a)

Each boat finishing a race shall be scored points equal to her
finishing place. All other boats shall be scored points equal to
the number of boats entitled to race.

(b)

When a boat is scored OCS, 10 points shall be added to her
score unless she retired as soon as possible after the starting
signal.

(c)

When a boat fails to take a penalty imposed by an umpire at or
near the finishing line, she shall be scored points for last place
and other scores shall be adjusted accordingly.

(d)

When a protest committee decides that a boat that is a party to
a protest hearing has broken a rule and is not exonerated,
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(d)

Un umpire trebuie atunci să decidă dacă să penalizeze oricare ambarcaţiune.

(e)

Un umpire trebuie să semnaleze o decizie în conformitate cu
regula D2.4.

(f)

Dacă o ambarcaţiune strigă pentru o decizie de umpire fără să se conformeze
cu procedura de protest, un umpire trebuie să semnaleze Nici o penalizare.

(g)

O ambarcaţiune penalizată de un umpire trebuie să facă o penalizare de două rotiri.

Limitarea deciziilor de umpire
Această regulă se aplică numai dacă instrucţiunile de cursă declară
aceasta şi atunci modifică regulile D2.2 şi D2.5.
Când o ambarcaţiune protestează şi fie nu este semnalizată o decizie
sau un umpire arborează un pavilion galben cu un sunet lung
semnalizând că are fapte insuficiente pentru a decide, ambarcaţiunea
protestantă este îndreptăţită la o audiere.

D2.7

Limitări ale altor proceduri
O decizie, acţiune sau nonacţiune a unui umpire nu trebuie să fie
(a)

motive pentru compensare

(b)

subiect al unui apel conform regulii 70, sau

(c)

motive pentru abandonarea unei curse după ce cursei i-a fost dat startul

Comitetul de protest poate decide să ia în considerare acordarea de
compensare când crede că o ambarcaţiune oficială, inclusiv o ambarcaţiune de umpire, poate a interferat serios cu o ambarcaţiune concurentă.
D3

PUNCTAJUL UNEI CURSE

D3.1

(a)

Fiecare ambarcaţiune care a sosit din cursă trebuie să primească un punctaj
egal cu locul său de sosire. Toate celelalte ambarcaţiuni trebuie să primească
un punctaj egal cu numărul ambarcaţiunilor îndreptăţite să concureze.

(b)

Când o ambarcaţiune este punctată OCS, punctajului său
trebuie să îi fie adăugate 10 puncte în afară de cazul în care se
retrage cât de repede posibil după semnalul de start.

(c)

Când o ambarcaţiune omite să facă o penalizare impusă de un
umpire la sau lângă linia de sosire, ea trebuie să primescă puncte
pentru ultimul loc şi celelalte punctaje ajustate corespunzător.

(d)

Când comitetul de protest decide că o ambarcaţiune care este parte
la audierea unui protest a încălcat o regulă şi nu este exonerată,
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(1)

if the boat has not taken a penalty, 6 points shall be added
to her score;

(2)

if the boat’s team has gained an advantage despite any
penalty taken or imposed, the boat’s score may be
increased;

(3)

when the boat has broken rule 1 or 2, rule 14 when she
has caused damage or injury, or a rule when not racing,
half or more race wins may be deducted from her team,
or no penalty may be imposed. Race wins deducted shall
not be awarded to any other team.

D3.2

When all boats on one team have finished, retired or failed to start,
the other team’s boats racing at that time shall be scored the points
they would have received had they finished.

D3.3

The team with the lower total points wins the race. If the totals are
equal, the team that does not have first place wins.

D4

SCORING A STAGE

D4.1

Terminology

D4.2
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(a)

The racing format at an event will consist of one or more
stages.

(b)

In a round-robin stage teams are assigned to one or more
groups and scheduled to sail one or more round-robins. A
round robin is a schedule of races in which each team sails
once against each other team in the same group.

(c)

In a knock-out stage teams are scheduled to sail in matches. A
match is one or more races between two teams.

(d)

The notice of race or sailing instructions may specify other
formats and scoring methods.

Terminating a Stage
(a)

The race committee may terminate a stage at any reasonable
time taking into account the entries, weather, time constraints
and other relevant factors.

(b)

When a round-robin stage is terminated, any round-robin in the
stage in which 80% or more of the full schedule of races has
been completed shall be scored as complete; if fewer races
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(1)

dacă ambarcaţiunea nu a făcut o penalizare, trebuie
adăugate 6 puncte la punctajul său;

(2)

când echipa ambarcaţiunii a câştigat un avantaj în ciuda
oricărei penalizări asumate sau impuse, punctajul
ambarcaţiunii poate fi mărit;

(3)

când ambarcaţiunea a încălcat regula 1 sau 2, regula 14 când
a cauzat avarie sau rănire sau o regulă când nu concurează,
jumătate sau mai multe curse câştigate pot fi scăzute de la
echipa sa sau poate să nu impună o penalizare. Cursele câştigate scăzute nu trebuie să fie acordate nici unei alte echipe.

D3.2

Când toate ambarcaţiunile unei echipe au sosit, s-au retras sau au omis să
ia startul, ambarcaţiunilor celeilalte echipe care concurează în acel moment trebuie să li se acorde punctele pe care le-ar fi primit dacă ar fi sosit.

D3.3

Echipa cu cel mai scăzut punctaj total câştigă cursa. Dacă totalurile
sunt egale, echipa care nu a avut loc unu câştigă.

D4

PUNCTAJUL UNEI ETAPE

D4.1

Terminologie

D4.2
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(a)

Formatul curselor unui concurs va consta în una sau mai multe
etape.

(b)

Într-o etapă round-robin, echipele sunt alocate la una sau mai multe
grupe şi programate să navige în unul sau mai multe round-robin. Un
round-robin este un program al curselor în care fiecare echipă navigă
o dată împotriva fiecărei din celelalte echipe din aceeaşi grupa.

(c)

Într-o etapă knock-out echipele sunt programate să navige în matchuri. Un match este una sau mai multe curse între două echipe.

(d)

Anunţul de cursă sau instrucţiunile de cursă pot specifica alte
formate sau metode de punctaj.

Terminarea unei etape
(a)

Comitetul de cursă poate termina o etapă la orice moment
rezonabil luând în considerare înscrierile, vremea
constrângerile de timp şi alţi factori relevanţi.

(b)

Când o etapă round-robin este terminată, orice round-robin din
etapă în care 80% sau mai mult din întreg programul curselor
au fost terminate trebuie punctată ca terminată; dacă au fost terminate
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have been completed, the round-robin shall not be scored, but
may be used to break ties.
D4.3

D4.4

Scoring a Round-Robin Stage
(a)

In a round-robin stage the teams shall be ranked in order of
number of race wins, highest number first. If the teams have
not completed an equal number of races, they shall be ranked
in order of the percentage of races won, highest number first.

(b)

If a round-robin in the stage is not completed, teams shall be
ranked according to the results from all completed roundrobins in the stage.

Ties in a Completed Round-Robin Stage
Ties in a completed round-robin stage shall be broken by using, in
the following order, only results in the stage,
(a)

the highest number of race wins in all races between the tied
teams;

(b)

the lowest total points scored in all races between the tied
teams;

(c)

if two teams remain tied, the winner of the last race between
them;

(d)

the lowest average points scored in all races against common
opponents;

(e)

a sail-off if possible, otherwise a game of chance.

If a tie is partially broken by one of these, the remaining tie shall be
broken by starting again at rule D4.4(a).
D4.5

Ties in an Incomplete Round-Robin Stage
Ties in an incomplete round-robin stage shall be broken whenever
possible using the results from races between the tied teams in any
incomplete round-robin. Other ties shall be broken in accordance
with rule D4.4.

D4.6

Scoring a Knock-Out Stage
The winner of a match is the first team to score the number of race
wins stated in the sailing instructions.
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mai puţine curse, round-robin-ul trebuie să nu fie punctat, dar
poate fi folosi pentru a rupe egalităţile.
D4.3

D4.4

Punctajul unei etape Round-Robin
(a)

Într-o etapă round-robin echipele trebuie să fie clasate în ordinea
numărului de curse câştigate, cel mai mare număr primul. Dacă
echipele nu au terminat un număr egal de curse, ele trebuie să fie clasate
în ordinea procentajului de curse câştigate, cel mai mare număr primul.

(b)

Dacă un round-robin dintr-o etapă nu este terminat, echipele
trebuie să fie clasate corespunzător rezultatelor din toate roundrobin-urile terminate în etapă.

Egalităţile într-o etapă Round-Robin terminată
Egalităţile într-o etapă round-robin terminată trebuie să fie rupte
folosind, în ordinea următoare, numai rezultatele din etapă,
(a)

cel mai mare număr de curse câştigate în toate cursele între
echipele la egalitate;

(b)

cel mai mic punctaj total primit în toate cursele între echipele
la egalitate;

(c)

dacă două echipe rămân la egalitate, câştigătorul ultimei curse
dintre ele;

(d)

cea mai mică medie a punctelor primite în toate cursele
împotriva adversarilor comuni;

(e)

o alergare decisivă dacă este posibil, altfel o loterie.

Dacă o egalitate este parţial ruptă de unul din acestea, egalitatea
rămasă trebuie să fie ruptă prin reaplicarea regulii D4.4(a).
D4.5

Egalităţile într-o etapă Round-Robin incompletă
Egalităţile dintr-o etapă round-robin incompletă trebuie să fie rupte
când este posibil folosind rezultatele din cursele dintre echipele egale
în orice round-robin incomplet. Alte egalităţi trebuie să fie rupte în
conformitate cu regula D4.4.

D4.6

Punctajul unei etape Knock-Out
Câştigătorul unui match este prima echipă care îndeplineşte numărul
de curse câştigate declarat în instrucţiunile de cursă.
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Incomplete Knock-Out Stage
If a match in a knock-out stage is not completed (including 0-0), the
result of the match shall be determined using, in order,
(a)

the higher number of race wins in the incomplete match;

(b)

the higher number of race wins in all races in the event
between the tied teams;

(c)

the higher place in the most recent stage, applying rule D4.4(a)
if necessary;

(d)

the winner of the most recent race between the teams.

If this rule fails to determine a result, the stage shall be tied unless
the sailing instructions provide for some other result.
D5

BREAKDOWNS WHEN BOATS ARE SUPPLIED BY THE
ORGANIZING AUTHORITY

D5.1

Rule D5 applies when boats are supplied by the organizing authority.

D5.2

When a boat suffers a breakdown in the racing area, she may request
a score change by displaying a red flag at the first reasonable
opportunity after the breakdown until it is acknowledged by the race
committee or by an umpire. If possible, she shall continue racing.

D5.3

The race committee shall decide requests for a score change in
accordance with rules D5.4 and D5.5. It may take evidence in any
way it considers appropriate and may communicate its decision
orally.

D5.4

When the race committee decides that the team’s finishing position
was made significantly worse, that the breakdown was through no
fault of the crew, and that in the same circumstances a reasonably
competent crew would not have been able to avoid the breakdown, it
shall make as equitable a decision as possible. This may be to
abandon and resail the race or, when the boat’s finishing position
was predictable, award her points for that position. Any doubt about
a boat’s position when she broke down shall be resolved against her.

D5.5

A breakdown caused by defective supplied equipment or a breach of
a rule by an opponent shall not normally be determined to be the
fault of the crew, but one caused by careless handling, capsizing or a
breach by a boat on the same team shall be. If there is doubt, it shall
be presumed that the crew are not at fault.
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Etape Knock-Out incomplete
Dacă un match dintr-o etapă knock-out nu este complet (inclusiv 0-0),
rezultatul match-ului trebuie să fie determinat folosind, în ordine,
(a)

cel mai mare număr de curse câştigate în match-ul incomplet;

(b)

cel mai mare număr de curse câştigate în toate cursele din
concurs între echipele la egalitate

(c)

cel mai înalt loc în cea mai recentă etapă, aplicând regula
D4.4(a) dacă este necesar;

(d)

Câştigătorul celei mai recente curse dintre echipe.

Dacă această regulă omite să determine un rezultat, etapa trebuie să fie
egală în afară de cazul în care instrucţiunile de cursă prevăd un alt rezultat.
D5

DEFECŢIUNI CÂND AMBARCAŢIUNILE SUNT
FURNIZATE DE AUTORITATEA ORGANIZATOARE

D5.1

Regula D5 se aplică când ambarcaţiunile sunt furnizate de autoritatea organizatoare.

D5.2

Când o ambarcaţiune suferă o defecţiune în zona de concurs, ea poate cere
o modificare de punctaj prin arborarea unui pavilion roşu la prima ocazie
rezonabilă după defecţiune până este remarcat de comitetul de cursă sau
de un umpire. Dacă este posibil, ea trebuie să continue să concureze.

D5.3

Comitetul de cursă trebuie să decidă cererea pentru o modificare de
punctaj în conformitate cu regulile D5.4 şi D5.5. El poate lua
mărturiile în orice mod consideră potrivit şi poate comunica verbal
decizia sa.

D5.4

Când comitetul de cursă decide că poziţia la sosire a echipei a fost făcută
semnificativ mai rea, că defecţiunea nu a fost din vina echipajului, şi
că în aceleaşi circumstanţe un echipaj rezonabil de competent nu ar fi
fost capabil să evite defecţiunea, el trebuie să ia o decizie cât de
echitabilă posibil. Aceasta poate fi să abandoneze şi să realerge cursa
sau, când locul de sosire al ambarcaţiunii a fost previzibil, să îi
acorde punctele pentru acel loc. Orice dubiu despre poziţia
ambarcaţiunii când s-a defectat trebuie să fie rezolvat împotriva ei.

D5.5

O defecţiune cauzată de deficienţa echipamentului furnizat sau de o încălcare a
unei reguli de către un adversar nu trebuie, în mod normal, să fie considerată ca
fiind vina echipajului, dar una cauzată de manevrarea neglijentă, răsturnarea
sau o încălcare de către o ambarcaţiune din aceeaşi echipă, trebuie să fie.
Dacă există dubiu, trebuie să fie prezumat că nu este greşeala echipajului.
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Radio sailing races shall be sailed under The Racing Rules of
Sailing as changed by this appendix.
E1

CHANGES TO THE DEFINITIONS, TERMINOLOGY AND
THE RULES OF PARTS 1, 2 AND 7

E1.1

Definitions
Add to the definition Conflict of Interest:
However, an observer does not have a conflict of interest solely
by being a competitor.
In the definition Zone the distance is changed to four hull lengths.
Add new definition:
Disabled A boat is disabled while she is unable to continue in
the heat.

E1.2

Terminology
The Terminology paragraph of the Introduction is changed so that:

E1.3

(a)

‘Boat’ means a sailboat controlled by radio signals and having
no crew. However, in the rules of Part 1 and Part 5, rule E6 and
the definitions Party and Protest, ‘boat’ includes the
competitor controlling her.

(b)

‘Competitor’ means the person designated to control a boat
using radio signals.

(c)

In the racing rules, but not in its appendices, replace the noun
‘race’ with ‘heat’. In Appendix E a race consists of one or
more heats and is completed when the last heat in the race is
completed.

Rules of Parts 1, 2 and 7
(a)

Rule 1.2 is deleted.

(b)

In rule 20, hails and replies shall be made by the competitor
controlling the boat.
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Cursele de navigaţie radio trebuie să fie alergate conform Regulilor
de Cursă pentru Veliere aşa cum sunt modificate de această anexă.
E1

MODIFICĂRI LA DEFINIŢII, TERMINOLOGIE ŞI
REGULI ALE PĂRŢILOR 1, 2 ŞI 7

E1.1

Definiţii
Adăugaţi la definiţia Conflict de Interese;
Totuşi, un observatory nu are un conflict de interese decât fiind
un concurent.
În definiţia Zonă distanţa este modificată la patru lungimi ale cocii.
Adaugă definiţie nouă:
Incapacitată
O ambarcaţiune este incapacitată când este
incapabilă să continue în hit.

E1.2

Terminologie
Paragraful Terminologie din Introducere este modificat astfel încât:

E1.3

(a)

‘Ambarcaţiune’ înseamnă o ambarcaţiune cu vele controlată
prin semnale radio şi neavând echipaj. Totuşi, în regulile din
Partea 1 şi Partea 5, regula E6 şi definiţiile Parte şi Protest,
‘ambarcaţiune’ include concurentul care o controlează.

(b)

‘Concurent’ înseamnă persoana desemnată să controleaze o
ambarcaţiune folosind semnale radio.

(c)

În regulile de cursă, dar nu în anexele lor, înlocuiţi substantivul
‘cursă’ cu ‘hit’. În Anexa E, o cursă consistă dintr-unul sau mai
multe hit-uri, şi este terminată când ultimul hit din cursă este
terminat.

Reguli din părţile 1, 2 şi 7
(a)

Regula 1.2 este ştearsă.

(b)

În regula 20, strigările şi răspunsurile trebuie să fie făcute de
către concurentul controlând ambarcaţiunea.

99

Appendix E

RADIO SAILING RACING RULES

(c)

Rule 23 is changed to: ‘If possible, a boat shall avoid a boat that
is disabled.’

(d)

Rule 90.2(c) is changed to:
Changes to the sailing instructions may be communicated
orally to all affected competitors before the warning signal of
the relevant race or heat. When appropriate, changes shall be
confirmed in writing.

E2

ADDITIONAL RULES WHEN RACING
Rule E2 applies only while boats are racing.

E2.1

E2.2

Hailing Requirements
(a)

A hail shall be made so that the competitors to whom the hail is
directed might reasonably be expected to hear it.

(b)

The individual digits of a boat’s sail number shall be hailed; for
example ‘one five’, not ‘fifteen’.

Giving Advice
A competitor shall not give tactical or strategic advice to a
competitor controlling a boat that is racing.

E2.3

Boat Out of Radio Control
A competitor who loses radio control of his boat shall promptly hail
and repeat ‘(The boat’s sail number) out of control’ and the boat
shall retire.

E2.4

Transmitter Aerials
If a transmitter aerial is longer than 200mm when extended, the
extremity shall be adequately protected.

E2.5

Radio Interference
Transmission of radio signals that cause interference with the control
of other boats is prohibited. A competitor that has broken this rule
shall not race again until permitted to do so by the race committee.

E3

CONDUCT OF A RACE

E3.1

Control Area
The sailing instructions may specify a control area; if not specified, it
shall be unrestricted. Competitors shall be in this area when
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(c)

Regula 23 este modificată astfel: ‘Dacă este posibil, o ambarcaţiune trebuie să evite o ambarcaţiune care este incapacitată.’

(d)

Regula 90.2(c) este modificată astfel:
Modificările la instrucţiunile de cursă pot fi communicate
verbal către toţi concurenţii afectaţi înainte de semnalul de
avertizare a cursei sau hit-ului relevant. Când este potrivit,
modificările trebuie să fie confirmate în scris.

E2

REGULI ADIŢIONALE CÂND CONCUREAZĂ
Regula E2 se aplică numai în timp ce ambarcaţiunile concurează.

E2.1

E2.2

Cerinţe pentru strigare
(a)

O strigare trebuie să fie făcută asfel încât concurenţii către care
strigarea este direcţionată să fie rezonabil de aşteptat să o audă.

(b)

Trebuie să fie strigate individual cifrele numărului de velă al
unei ambarcaţiuni; de exemplu ‘unu cinci’, nu ‘cincisprezece’.

Oferirea de sfaturi
Un concurent nu trebuie să dea sfaturi tactice sau strategice unui
concurent controlând o ambarcaţiune care concurează.

E2.3

Ambarcaţiune scăpată de sub controlul radio
Un concurent care pierde controlul radio al ambarcaţiunii sale trebuie
prompt să strige şi să repete ‘(Numărul velei ambarcaţiunii) scăpată
de sub control’ şi ambarcaţiunea trebuie să se retragă.

E2.4

Antenele transmiţătoarelor
Dacă antena transmiţătorului este mai lungă de 200 mm când este
întinsă, extremitatea trebuie să fie protejată adecvat.

E2.5

Interferenţă radio
Transmiterea de semnale radio care cauzează interferenţă cu controlul altor ambarcaţiuni este interzisă. Un concurent care a încălcat această regulă nu trebuie să
concureze din nou până îi este permis să facă aceasta de către comitetul de cursă.

E3

CONDUCEREA UNEI CURSE

E3.1

Zona de control
Instrucţiunile de cursă pot specifica o zonă de control; dacă nu este specificat, trebuie să fie nerestricţionată. Concurenţii trebuie să fie în această
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controlling boats that are racing, except briefly to handle and then
release or relaunch the boat.
E3.2

Launching Area
The sailing instructions may specify a launching area and its use; if
not specified it shall be unrestricted.

E3.3

Course Board
The sailing instructions may require the course to be displayed on a
board and, if so, the board shall be located in or adjacent to the
control area.

E3.4

Starting and Finishing
(a)

Rule 26 is changed to:
Heats shall be started using warning, preparatory and starting
signals at one-minute intervals. During the minute before the
starting signal, additional sound or oral signals shall be made at
ten-second intervals, and during the final ten seconds at onesecond intervals. Each signal shall be timed from the beginning
of its sound.

(b)
E3.5

The starting and finishing lines shall be between the course
sides of the starting and finishing marks.

Individual Recall
Rule 29.1 is changed to:
When at a boat’s starting signal any part of the boat is on the course
side of the starting line or when she must comply with rule 30.1, the
race committee shall promptly hail ‘Recall (sail numbers)’ and repeat
the hail as appropriate. If rule 30.3 or 30.4 applies this rule does not.

E3.6

General Recall
Rule 29.2 is changed to:
When at the starting signal the race committee is unable to identify
boats that are on the course side of the starting line or to which rule
30 applies, or there has been an error in the starting procedure, the
race committee may hail and repeat as appropriate ‘General recall’
and make two loud sounds. The warning signal for a new start will
normally be made shortly thereafter.
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zonă când controlează ambarcaţiunile care concurează, cu excepţia să
se ocupe scurt de şi apoi să elibereze sau să relanseze ambarcaţiunea.
E3.2

Zona de lansare
Instrucţiunile de cursă pot specifica o zonă de lansare şi utilizarea ei;
dacă nu este specificată trebuie să fie nerestricţionată.

E3.3

Avizierul cursei
Instrucţiunile de cursă pot cere ca traseul să fie afişat pe un avizier şi,
dacă cer, avizierul trebuie să fie amplasat în sau adiacent zonei de
control.

E3.4

Startul şi sosirea
(a)

Regula 26 este modificată astfel:
Hit-urilor trebuie să le fie dat startul folosind semnale de avertizare,
preparator şi de start la intervale de un minut. În timpul minutului
dinaintea semnalului de start, semnale suplimentare sonore sau
verbale trebuie să fie făcute la intervale de zece secunde şi în
timpul ultimelor zece secunde la intervale de o secundă. Fiecare
semnal trebuie să fie cronometrat de la începutul sunetului său.

(b)
E3.5

Liniile de start şi de sosire trebuie să fie între părţile dinspre
traseu ale balizelor de start şi de sosire.

Rechemare individuală
Regula 29.1 este modificată astfel:
Când la semnalul de start al ambarcaţiunii orice parte a ambarcaţiunii este pe partea
dinspre traseu a liniei de start sau când trebuie să se conformeze cu regula 30.1, comitetul de cursă trebuie prompt să strige ‘Rechemare (numerele de vele)’ şi să repete
strigarea după caz. Dacă regula 30.3 sau 30.4 se aplică această regulă nu se aplică.

E3.6

Rechemare generală
Regula 29.2 este modificată astfel:
Când la semnalul de start comitetul de cursă este incapabil să identifice
ambarcaţiunile care sunt pe partea dinspre traseu a liniei de start sau
cărora li se aplică regula 30 sau a fost o eroare în procedura de start,
comitetul de cursă poate să strige şi să repete după caz ‘Rechemare
generală’ şi să facă două sunete puternice. Semnalul de avertizare
pentru un nou start va fi făcut în mod normal la scurt timp după aceea.
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U Flag and Black Flag Rules
When the race committee informs a boat that she has broken rule
30.3 or 30.4, the boat shall immediately leave the course area.

E3.8

E3.9

Other Changes to the Rules of Part 3
(a)

Rules 30.2 and 33 are deleted.

(b)

All race committee signals shall be made orally or by other
sounds. No visual signals are required unless specified in the
sailing instructions.

(c)

Courses shall not be shortened.

(d)

Rule 32.1(b) is changed to: ‘because of foul weather or
thunderstorms,’.

Disabled Competitors
To enable a disabled competitor to compete on equal terms, the race
committee shall make as fair an arrangement as possible.

E4

RULES OF PART 4

E4.1

Deleted Rules in Part 4

Rules 40, 43, 44.3, 45, 47, 48, 49, 50, 52 and 54 are deleted.
E4.2

Outside Help
Rule 41 is changed to:
A boat or the competitor controlling her shall not receive help from
any outside source, except
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(a)

help needed as a direct result of a competitor becoming ill,
injured or in danger;

(b)

when the boat is entangled with another boat, help from the
other competitor;

(c)

when the boat is entangled, or she is aground or in danger, help
from a race committee vessel;

(d)

help in the form of information freely available to all
competitors;

(e)

unsolicited information from a disinterested source. A
competitor is not a disinterested source unless acting as an
observer.
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E3.7 Reguli pentru pavilion U şi pavilion negru
Când comitetul de cursă informează o ambarcaţiune că ea a încălcat regula
30.3 sau 30.4, ambarcaţiunea trebuie să părăsească imediat zona de concurs.
E3.8

E3.9

Alte modificări la regulile din partea 3
(a)

Regulile 30.2 şi 33 sunt şterse.

(b)

Toate semnalele comitetului de cursă trebuie să fie făcute
verbal sau prin alte sunete. Nu sunt cerute semnale vizuale în
afară de cazul în care sunt specificate în instrucţiunile de cursă.

(c)

Traseele nu trebuie să fie scurtate.

(d)

Regula 32.1(b) este modificată astfel: ‘din cauza vremii rele
sau furtuni cu trăznete,’.

Concurenţi cu dizabilităţi
Pentru a permite unui concurent cu dizabilităti să concureze în condiţii
egale, comitetul de cursă trebuie să facă un aranjament cât de fair posibil.

E4

REGULI DIN PARTEA 4

E4.1

Reguli şterse în partea 4

Regulile 40, 43, 44.3, 45, 47, 48, 49, 50, 52 şi 54 sunt şterse.
E4.2

Ajutor extern
Regula 41 este modificată astfel:
O ambarcaţiune sau concurentul care o controlează nu trebuie să
primească ajutor de la orice sursă exterioară, cu excepţia
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(a)

ajutorul necesar ca rezultat direct a concurentului devenind
bolnav, rănit sau în pericol;

(b)

când ambarcaţiunea este încurcată cu o altă ambarcaţiune,
ajutor din partea celuilalt concurent;

(c)

când ambarcaţiunea este încurcată sau ea este eşuată sau în
pericol, ajutor din partea unui vas al comitetului de cursă;

(d)

ajutorului sub forma informaţiei liber disponibile tuturor
concurenţilor.

(e)

informaţiei nesolicitată din partea unei surse dezinteresate.Un
concurent nu este o sursă dezinteresată în afară de cazul în care
acţionează ca un observator.
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However, a boat that gains a significant advantage in the heat or race
from help received under rule 41 may be protested and penalized;
any penalty may be less than disqualification.
E4.3

Taking a Penalty
Rule 44.1 is changed to:
A boat may take a One-Turn Penalty when she may have broken one
or more rules of Part 2, or rule 31, in an incident while racing.
However,

E4.4

(a)

when she may have broken a rule of Part 2 and rule 31 in the
same incident she need not take the penalty for breaking rule
31;

(b)

if the boat gained a significant advantage in the heat or race by
her breach despite taking a penalty, her penalty shall be an
additional One-Turn Penalty;

(c)

if the boat caused serious damage, or as a result of breaking a
rule of Part 2 she caused another boat to become disabled and
retire, her penalty shall be to retire.

Person in Charge
Rule 46 is changed to: ‘The member or organization that entered the
boat shall designate the competitor. See rule 75.’

E5

RACING WITH OBSERVERS AND UMPIRES

E5.1

Observers
(a)

The race committee may appoint observers, who may be
competitors.

(b)

Observers shall hail the sail numbers of boats that make contact
with a mark or another boat and shall repeat the hail as
appropriate.

(c)

At the end of a heat, observers shall report to the race
committee all unresolved incidents, and any failure to sail the
course as required by rule 28.
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Totuşi, o ambarcaţiune care a câştigat un avantaj semnificativ în hit
sau cursă din ajutorul primit conform regulii 41 poate fi protestată şi
penalizată şi penalizarea poate fi mai puţin decât descalificare.
E4.3

Făcând o penalizare
Regula 44.1 este modificată astfel:
O ambarcaţiune poate face o penalizare de o rotire când poate a
încălcat una sau mai multe reguli din partea 2 sau regula 31 într-un
incident în timp ce concurează. Totuşi,

E4.4

(a)

când ea poate a încălcat o regulă din partea 2 şi regula 31 în
acelaşi incident, ea nu trebuie să facă o penalizare pentru
încălcarea regulii 31;

(b)

dacă ambarcaţiunea a câştigat un avantaj semnificativ în hit sau
cursă prin încălcarea sa în ciuda executării unei penalizări, penalizarea sa trebuie să fie o penalizare suplimentară de o rotire;

(c)

dacă ambarcaţiunea a cauzat avarie gravă sau ca rezultat al încălcării
unei reguli din partea 2 ea a fost cauza ca altă ambarcaţiune să devină
incapacitată şi să se retragă, penalizarea sa trebuie să fie să se retragă.

Persoana responsabilă
Regula 46 este modificată astfel: ‘Membrul sau organizaţia care a înscris
ambarcaţiunea trebuie să desemneze concurentul. Vezi regula 75.’

E5

CURSE CU OBSERVATORI ŞI UMPIRES

E5.1

Observatori
(a)

Comitetul de cursă poate numi observatori de cursă, care pot fi
concurenţi.

(b)

Observatorii trebuie să strige numerele de velă ale
ambarcaţiunilor care fac contact cu o baliză sau altă
ambarcaţiune şi trebuie să repete strigarea după caz.

(c)

La sfârşitul unui hit, observatorii trebuie să raporteze
comitetului de cursă toate incidentele nerezolvate şi orice
omisiune de a naviga pe traseu aşa cum este cerut de regula 28.
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Umpired Races
The International Radio Sailing Association Addendum Q shall
apply to umpired races. Races to be umpired may be identified in the
sailing instructions or orally before the warning signal.
Note: The addendum is available at the website: radiosailing.org.

E5.3

Rules for Observers and Umpires
Observers and umpires shall be located in the control area. They
shall not use any aid or device that gives them a visual advantage
over competitors.

E6

PROTESTS AND REQUESTS FOR REDRESS

E6.1

Right to Protest
Rule 60.1 is changed to:
A boat may
(a)

protest another boat, but not for an alleged breach of a rule of
Part 2, 3 or 4 unless she was scheduled to sail in that heat; or

(b)

request redress.

However, a boat or competitor may not protest for an alleged breach
of rules E2 or E3.7.
E6.2

Protest for a Rule Broken by a Competitor
When a race committee or protest committee learns that a competitor
may have broken a rule, it may protest the boat controlled by that
competitor.

E6.3

Informing the Protestee
Rule 61.1(a) is changed to:
A boat intending to protest shall inform the other boat at the first
reasonable opportunity. When her protest concerns an incident in the
racing area that she was involved in or saw, she shall hail twice ‘(Her
own sail number) protest (the sail number of the other boat)’.

E6.4

Informing the Race Committee
A boat intending to protest or request redress about an incident in the
racing area or control area shall inform the race officer as soon as
reasonably possible after finishing or retiring.
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Curse cu umpires
Addenda Q a Asociaţiei Internaţionale de Navigaţie Radio trebuie
aplicată la cursele cu umpires. Cursele cu umpires pot fi identificate
în instrucţiunile de cursă sau verbal înainte de semnalul de avertizare.
Notă: Addenda este disponibilă pe website-ul: radiosailing.org.

E5.3

Reguli pentru observatori şi umpires
Observatorii şi umpires trebuie să fie localizaţi în zona de control. Ei
nu trebuie să folosească nici un ajutor sau dispozitiv care să le dea un
avantaj vizual asupra concurenţilor.

E6

PROTESTE, ŞI CERERI PENTRU COMPENSARE

E6.1

Dreptul de a protesta
Regula 60.1 este modificată astfel:
O ambarcaţiune poate
(a)

protesta altă ambarcaţiune dar nu pentru o presupusă încălcare a unei reguli din partea
2, 3 sau 4 în afară de cazul în care a fost programată să concureze în acel hit; sau

(b)

cere compensare

Totuşi, o ambarcaţiune sau competitor nu poate protesta pentru o
presupusă încălcare a regulilor E2 sau E3.7.
E6.2

Protest pentru o regulă încălcată de un concurent
Când un comitet de cursă sau comitet de protest află că un concurent
poate a încălcat o regulă, el poate protesta ambarcaţiunea controlată
de acel concurent.

E6.3

Informarea protestatului
Regula 61.1(a) este modificată astfel:
O ambarcaţiune intenţionând să protesteze trebuie să informeze cealaltă ambarcaţiune la prima ocazie rezonabilă. Când protestul său se referă la un incident din
zona de concurs în care ea a fost implicată sau l-a văzut, ea trebuie să strige de două
ori ‘(Numărul său de velă) protestez (numărul de velă al celeilalte ambarcaţiuni)’.

E6.4

Informarea comitetului de cursă
O ambarcaţiune intenţionând să protesteze sau să ceară compensare despre un
incident din zona de concurs sau zona de control trebuie să informeze ofiţerul
de cursă cât de repede este rezonabil posibil după ce soseşte sau se retrage.
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Time Limits
A protest, request for redress or request for reopening shall be
delivered to the race officer no later than ten minutes after the last
boat in the heat finishes or after the relevant incident, whichever is
later.

E6.6

Redress
Add to rule 62.1:

E6.7

(e)

external radio interference acknowledged by the race
committee, or

(f)

becoming disabled because of the action of a boat that was
breaking a rule of Part 2 or of a vessel not racing that was
required to keep clear.

Right to Be Present
In rule 63.3(a) ‘the representatives of boats shall have been on board’
is changed to ‘the representative of each boat shall be the competitor
designated to control her’.

E6.8

Taking Evidence and Finding Facts
Add to rule 63.6:
When the protest concerns an alleged breach of a rule of Part 2, 3 or
4, any witness shall have been in the control area at the time of the
incident. If the witness is a competitor who was not acting as an
observer, he shall also have been scheduled to race in the relevant
heat.

E6.9

Decisions on Redress
Add to rule 64.2:
If a boat is given redress because she was damaged, her redress shall
include reasonable time, but not more than 30 minutes, to make
repairs before her next heat.

E7

PENALTIES
When a protest committee decides that a boat that is a party to a
protest hearing has broken a rule other than a rule of Part 2, 3 or 4, it
shall either
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E6.5 Timp limită
Un protest, o cerere pentru compensare sau o cerere pentru
redeschidere trebuie să fie dată ofiţerului cursă nu mai târziu de zece
minute după ce ambarcaţiunea în hit soseşte sau după incidentul
relevant, oricare este mai târziu.
E6.6

Compensare
Adaugă la regula 62.1:

E6.7

(e)

interferenţă radio exterioară recunoscută de comitetul de cursă,
sau

(f)

devenind incapacitată din cauza acţiunii unei ambarcaţiuni
care a încălcat o regulă a părţii 2 sau din cauza unui vas care nu
concura şi căruia i se cerea să evite.

Dreptul de a fi prezent
În regula 63.3(a) ‘reprezentanţii ambarcaţiunilor trebuie să fi fost la
bord’ este modificat astfel ‘reprezentantul fiecărei ambarcaţiuni
trebuie să fie concurentul care a fost desemnat să o controleaze’.

E6.8

Luarea mărturiilor şi constatarea faptelor
Adaugă la regula 63.6:
Când un protest se referă la o presupusă încălcare a unei reguli a
părţii 2, 3 sau 4 orice martor trebuie să fi fost în zona de control la
momentul incidentului. Dacă martorul este un concurent care nu
acţiona ca un observator, el trebuie să fi fost programat să concureze
în hit-ul relevant.

E6.9

Decizii de compensare
Adăugă la regula 64.2:
Dacă unei ambarcaţiuni i-a fost dată compensare pentru că a fost
avariată, compensarea sa trebuie includă un timp rezonabil, dar nu mai
mult de 30 minute, pentru a face reparaţii înaintea următorului său hit.

E7

Penalizări
Când un comitetul de protest decide că o ambarcaţiune, care este o
parte la o audiere a unui protest, a încălcat o regulă alta decât o
regulă a părţii 2. 3 sau 4, el trebuie fie
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(a)

disqualify her or add any number of points (including zero and
fractions of points) to her score. The penalty shall be applied, if
possible, to the heat or race in which the rule was broken;
otherwise it shall be applied to the next heat or race for that
boat. When points are added, the scores of other boats shall not
be changed; or

(b)

require her to take one or more One-Turn Penalties that shall
be taken as soon as possible after the starting signal of her next
heat that is started and not subsequently recalled or abandoned.

However, if the boat has broken a rule in Appendix G or rule E8, the
protest committee shall act in accordance with rule G4.
E8

CHANGES TO APPENDIX G, IDENTIFICATION ON SAILS
Rule G1, except the table of National Sail Letters, is changed to:
G1

WORLD SAILING AND IRSA CLASS BOATS
This rule applies to every boat of a class administered or
recognised by World Sailing or by the International Radio
Sailing Association (IRSA).

G1.1 Identification
(a) A boat of a World Sailing or IRSA Class shall display her
class insignia, national letters and sail number as specified
in rule G1, unless her class rules state otherwise.
(b) At world and continental championships, sails shall
comply with these rules. At other events they shall comply
with these rules or the rules applicable at the time of their
initial certification.
G1.2 National Letters
At all international events, a boat shall display national letters
in accordance with the table of National Sail Letters denoting:
(a) when entered under rule 75.1(a), the national authority of
the nationality, place of residence, or affiliation of the
owner or the member.
(b) when entered under rule 75.1(b), the national authority of
the organisation which entered her.
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(a)

să o descalifice sau să îi adauge orice număr de puncte (inclusiv
zero şi fracţiuni de punct) la punctajul său. Penalizarea trebuie să fie
aplicată, dacă este posibil, la hit-ul sau cursa în care regula a fost
încălcată; altfel ea trebuie să fie aplicată hit-ului sau cursei următo(r)(are) pentru acea ambarcaţiune. Când sunt adăugate puncte,
punctajele celorlalte ambarcaţiuni nu trebuie să fie modificate; sau

(b)

să îi ceară să facă una sau mai multe penalizari de o rotire care trebuie să fie
făcute cât de repede posibil după semnalul de start al următorului său hit
căruia i-a fost dat startul şi nu a fost după aceea rechemat sau abandonat.

Totuşi, dacă o ambarcaţiune a încălcat o regulă din anexa G sau regula E8,
comitetul de protest trebuie să acţioneze în conformitate cu regula G4.
E8

MODIFICĂRI LA ANEXA G, IDENTIFICARE PE VELE
Regula G1, cu excepţia tabelului literelor naţionale de velă, este modificată astfel:
G1

WORLD SAILING ŞI CLASE DE AMBARCAŢIUNI IRSA
Această regulă se aplică fiecărei ambarcaţiuni a unei clase
administrate sau recunoscute de World Sailing sau de
Asociaţia Internaţională pentru Navigaţie Radio (IRSA).

G1.1 Identificare
(a) O ambarcaţiune a unei clase World Sailing sau IRSA
trebuie să afişeze insemnul său de clasă, literele naţionale
şi numărul de velă aşa cum este specificat în regula G1, în
afară de cazul în care regulile sale de clasă specifică altfel.
(b) La campionatele mondiale sau continentale, velele trebuie
să se conformeze cu aceste reguli. La alte competiţii ele
trebuie să se conformeze cu aceste reguli sau cu regulile
aplicabile la momentul certificării lor iniţiale.
G1.2 Litere Naţionale
La toate concursurile internaţionale, o ambarcaţiune trebuie să afişeze literele naţionale în conformitate cu tabelul literelor naţionale de velă denotând:
(a) când a fost înscrisă conform regulii 75.1(a), autoritatea
naţională a nationalităţii, locului de reşedinţă sau a afilierii
proprietarului sau membrului.
(b) când a fost înscrisă conform regulii 75.1(b), autoritatea
naţională a organizaţiei care a înscris-o.
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For the purposes of this rule, international events are world and
continental championships and events described as
international events in their notices of race and sailing
instructions.
Note: An up-to-date version of the National Sail Letters table is
available on the World Sailing website.
G1.3 Sail numbers
(a) The sail number shall be the last two digits of the boat's
registration number or the competitor’s or owner’s
personal number, allotted by the relevant issuing authority.
(b) When there is conflict between sail numbers, or when a
sail number may be misread, the race committee shall
require that the sail numbers of one or more boats be
changed to numeric alternatives.
G1.4 Specifications
(a) National letters and sail numbers shall be in capital letters
and Arabic numerals, clearly legible and of the same
colour. Commercially available typefaces giving the same
or better legibility than Helvetica are acceptable.
(b) The height and spacing of letters and numbers shall be as
follows:
Dimension

Minimum Maximum

Height of sail numbers

100 mm

110 mm

Spacing of adjacent sail numbers

20 mm

30 mm

Height of national letters

60 mm

70 mm

Spacing of adjacent national letters

13 mm

23 mm

G1.5 Positioning
(a) Class insignia, sail numbers and national letters shall be
positioned
(1) on both sides of the sail;
(2) with those on the starboard side uppermost;
(3) approximately horizontally;
(4) with no less than 40 mm vertical spacing between
numbers and letters on opposite sides of the sail;
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Pentru scopul acestei reguli, concursuri internaţionale sunt
campionatele mondiale şi continentale şi concursurile descries
ca şi competiţii internaţionale în anunţurile lor de cursă şi în
instrucţiunile lor de cursă.
Notă: O versiune la zi a tabelului literelor naţionale de velă
este disponibilă pe website-ul World Sailing.
G1.3 Numere de velă
(a) Numărul de velă trebuie să fie ultimii doi digiţi al numărului
de înregistrare al ambarcaţiunii sau numărul personal al concurentului sau proprietarului alocat de autoritatea emitentă relevantă.
(b) Când este un conflict între numerele de velă sau când un
număr de velă poate fi intrepretat greşit, comitetul de cursă
trebuie să ceară ca numerele de velă a uneia sau a mai multor
ambarcaţiuni să fie schimbate cu alternative numerice.
G1.4 Specificaţii
(a) Literele naţionale şi numerele de velă trebuie să fie cu lire
mari şi numerale arabice, clar lizibile şi de aceeaşi culoare.
Fonturile comerciale disponibile având aceeaşi sau o mai
bună lizibilitate decât Helvetica sunt acceptabile.
(b) Înălţimea şi spaţiul dintre litere şi numere trebuie să fie
după cum urmează:
Dimensiunea

Minimum Maximum

Înălţimea numerelor de velă

100 mm

110 mm

Spaţiul numerelor de velă adiacente

20 mm

30 mm

Înălţimea literelor naţionale

60 mm

70 mm

Spaţiul literelor naţionale adiacente

13 mm

23 mm

G1.5 Poziţionarea
(a) Însemnul de clasă, numerele de velă şi literele naţionale
trebuie să fie poziţionate
(1) pe ambele părţi ale velei;
(2) cu cele din partea din tribord mai sus;
(3) aproximativ orizontal;
(4) cu nu mai puţin de 40 mm spaţiu vertical între
numerele şi literele de pe părţile opuse ale veleil;
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(5) with no less than 20 mm vertical spacing between
class insignia on opposite sides of the sail.
However, symmetrical or reversed class insignia may be
positioned back to back.
(b) On a mainsail, sail numbers shall be positioned
(1) below class insignia;
(2) above the line perpendicular to the luff through the
quarter leech point;
(3) above national letters;
(4) with sufficient space in front of the sail number for a
prefix ‘1’.
G1.6 Exceptions
(a) Where the size of the sail prevents compliance with rule
G1.2, National Letters, then exceptions to rules G1.2,
G1.4, and G1.5 shall be made in the following order of
precedence. National letters shall
(1) be spaced vertically below sail numbers by less an 30
mm, but no less than 20 mm;
(2) be spaced on opposite sides of the sail by less than 30
mm, but no less than 20 mm;
(3) be reduced in height to less than 45 mm, but no less
than 40 mm;
(4) be omitted.
(b) Where the size of the sail prevents compliance with rule
G1.3, Sail Numbers, then exceptions to rules G1.4 and
G1.5 shall be made in the following order of precedence.
Sail numbers shall
(1) extend below the specified line;
(2) be spaced on opposite sides of the sail by less than 30
mm, but no less than 20 mm apart;
(3) be reduced in height to less than 90 mm, but no less
than 80 mm;
(4) be omitted on all except the largest sail;
(5) be reduced in height until they do fit on the largest
sail.
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(5) cu nu mai puţin de 20 mm spaţiu vertical între
însemnele de clasă pe părţile opuse ale velei.
Totuşi, însemnele de clasă simetrice sau inversate pot fi
poziţionate spate în spate.
(b) Pe randă, numerele de velă trebuie să fie poziţionate
(1) sub însemnul de clasă;
(2) deasupra unei linii perpendiculară pe învergare printrpunct aflat la un sfert din marginea de cădere;
(3) deasupra literelor naţionale;
(4) cu suficient spaţiu în faţa numărului de velă pentru un
prefix ‘1’.
G1.6 Excepţii
(a) Când dimensiunea velei împiedică conformarea cu regula
G1.2, litere naţionale, atunci excepţiile la regulile G1.2,
G1.4 şi G1.5 trebuie să fie făcute în următoarea ordine de
prioritate. Literele naţionale trebuie
(1) să fie spaţiate vertical sub numerele de velă la mai
puţin de 30 mm, dar nu la mai puţin de 20 mm;
(2) să fie spaţiate pe părţile opuse ale velei la mai puţin
de 30 mm, dar nu la mai puţin de 20 mm;
(3) să fie reduse în înălţime la mai puţin de 45 mm, dar
nu mai puţin de 40 mm;
(4) să fie omise.
(b) Când dimensiunea velei împiedică conformarea cu regula
G1.3, numere de velă, atunci excepţiile la regulile G1.4 şi
G1.5 trebuie să fie făcute în următoarea ordine de
prioritate. Numerele de velă trebuie
(1) să fie extinse sub o linie specificată;
(2) să fie spaţiate pe părţile opuse ale velei la mai puţin
de 30 mm, dar nu mai puţin de 20 mm apart distanţă;
(3) să fie redusă în înălţime la mai puţin de 90 mm, dar
nu mai puţin de 80 mm;
(4) să fie omise pe toate cu excepţia velei cele mai mari;
(5) să fie reduse în înălţime până când se potrivesc pe
vela cea mai mare.
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Kiteboard course races shall be sailed under The Racing Rules of
Sailing as changed by this appendix. The term ‘boat’ elsewhere in
the racing rules means ‘kiteboard’ or ‘boat’ as appropriate.
Note: Rules for other kiteboard racing formats (such as Short Track,
Kitecross, Slalom, Boarder X) or other kiteboard competitions (such
as Freestyle, Wave, Big Air, Speed) are not included in this
appendix. Links to current versions of these rules can be found on the
World Sailing website.
CHANGES TO THE DEFINITIONS
The definitions Clear Astern and Clear Ahead; Overlap, Finish,
Keep Clear, Leeward and Windward, Mark-Room, Obstruction,
Start, Tack, Starboard or Port and Zone are changed to:
Clear Astern and Clear Ahead; Overlap One kiteboard is clear
astern of another when her hull is behind a line abeam from the
aftermost point of the other kiteboard’s hull. The other kiteboard is
clear ahead. They overlap when neither is clear astern. However,
they also overlap when a kiteboard between them overlaps both.
These terms always apply to kiteboards on the same tack. They do
not apply to kiteboards on opposite tacks unless both kiteboards are
sailing more than ninety degrees from the true wind.
Finish A kiteboard finishes when, while the competitor is in contact
with the hull, any part of her hull, or the competitor in normal
position, crosses the finishing line from the course side. However,
she has not finished if after crossing the finishing line she
(a)

takes a penalty under rule 44.2,

(b)

corrects an error under rule 28.2 made at the line, or

(c)

continues to sail the course.

Keep Clear A kiteboard keeps clear of a right-of-way kiteboard
(a)

if the right-of-way kiteboard can sail her course with no need to
take avoiding action and,
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Cursele de kiteboard pe traseu trebuie să fie alergate conform Regulilor de cursă
pentru veliere aşa cum sunt modificate de această anexă. Termenul ‘ambarcaţiune’
altundeva în regulile de cursă înseamnă ‘kiteboard’ sau ‘ambarcaţiune’ după caz.
Notă: Regulile pentru alte formate de cursă pentru kiteboard (cum ar
fi Traseu scurt, Kitecross, Slalom, Boarder X) sau alte competiţii de
kiteboard (cum ar fi Freestyle, Val, Big Air, Viteză) nu sunt incluse
în această anexă. Link-urile către versiunile curente ale acestor
reguli pot fi găsite pe website-ul World Sailing.
MODIFICĂRI ALE DEFINIŢIILOR
Definiţiile Drum liber înapoi şi drul liber înainte, Sosire, Evitare,
Sub vânt şi În vânt, Loc la baliză, Obstacol, Start, şi Mure, Tribord
sau Babord şi Zonă sunt modificate astfel:
Drum liber înapoi şi drum liber înainte Un kiteboard este în drum liber
înapoi când coca sa este înapoia unei linii perpendicular prin cel mai din
spate punct al cocii celuilalt kiteboard. Celălalt kiteboard este în drum liber
înainte. Ele se angajează când nici unul nu este în drum liber înapoi.
Totuşi ele se angajează când un kiteboard între ele se angajează cu
ambele. Aceşti termeni se aplică kiteboardurilor cu aceleaşi mure. Ei nu se
aplică kiteboardurilor cu mure opuse în afară de cazul în care kiteboardurile navigă la mai mult de nouăzeci grade faţă de vântul adevărat.
Sosire Un kiteboard soseşte când, în timp ce concurentul este în
contact cu coca, orice parte a cocii sale, sau concurentul în poziţie
normală, taie linia de sosire din partea dinspre traseu. Totuşi, ea nu a
sosit dacă după ce taie linia de sosire, ea
(a)

face o penalizare conform regulii 44.2,

(b)

corectează conform regulii 28.2 o eroare făcută la linie, sau

(c)

continuă să navige pe traseu.

Evitare Un kiteboard evită un kiteboard cu drept de trecere
(a)

dacă şi kiteboardul poate naviga pe drumul său fără a avea
nevoie să facă acţiuni de evitare şi,
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when the kiteboards are overlapped, if the right-of-way
kiteboard can also, without immediately making contact,
change course in both directions or move her kite in any
direction.

Leeward and Windward A kiteboard’s leeward side is the side that
is or, when she is head to wind, was away from the wind. However,
when sailing by the lee or directly downwind, her leeward side is the
side on which her kite lies. The other side is her windward side.
When two kiteboards on the same tack overlap, the one whose hull is
on the leeward side of the other’s hull is the leeward kiteboard. The
other is the windward kiteboard.
Mark-Room Room for a kiteboard to sail her proper course to
round or pass the mark on the required side.
Obstruction An object that a kiteboard could not pass without
changing course substantially, if she were sailing directly towards it
and 10 metres from it. An object that can be safely passed on only
one side and an area so designated by the sailing instructions are also
obstructions. However, a kiteboard racing is not an obstruction to
other kiteboards unless they are required to keep clear of her or, if
rule 23 applies, avoid her. A vessel under way, including a kiteboard
racing, is never a continuing obstruction.
Start A kiteboard starts when, her hull and the competitor having
been entirely on the pre-start side of the starting line at or after her
starting signal, and having complied with rule 30.1 if it applies, any
part of her hull, or the competitor crosses the starting line in the
direction of the first mark.
Tack, Starboard or Port A kiteboard is on the tack, starboard or
port, corresponding to the competitor’s hand that would be forward if
the competitor were in normal riding position (riding heel side with
both hands on the control bar and arms not crossed). A kiteboard is
on starboard tack when the competitor’s right hand would be
forward and is on the port tack when the competitor’s left hand
would be forward.
Zone The area around a mark within a distance of 30 metres. A
kiteboard is in the zone when any part of her hull is in the zone.
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(b)

când kiteboardurile sunt angajate, dacă kitebordul cu drept de
trecere poate deasemenea, fără să facă imediat contact, să
schimbe de drum în ambele direcţii sau să mute kiteul său în
orice direcţie.

Sub vânt şi În vânt Partea de sub vânt a unui kiteboard este partea
care este sau, când este cu prova în vânt, a fost depărtată de vânt.
Totuşi, când navigă sub vânt sau direct de pupa, partea ei de sub vânt
este partea pe care este kiteul său. Cealaltă parte este partea sa în
vânt. Când două kiteboarduri cu aceleaşi mure se angajează acela a
cărui cocă este pe partea sub vânt a celeilalte coci este kiteboardul
sub vânt. Celălalt este kiteboardul în vânt.
Loc la baliză Loc pentru un kiteboard pentru a naviga pe drumul
său normal pentru a ocoli sau dubla baliza pe partea cerută.
Obstacol Un obiect de care un kiteboard nu poate trece fără să
schimbe substanţial de drum, dacă el naviga direct către acesta şi la 10
metri de el. Un obiect care poate fi dublat în siguranţă numai pe o
singură parte şi o zonă astfel desemnată de instrucţiunile de cursă sunt de
asemenea obstacole. Totuşi, un kiteboard concurând nu este un obstacol
pentru celelalte kiteboaduri decât dacă acestora le este cerut să îl evite
sau, dacă se aplică regula 23, să îl ferească. Un vas pe drum, inclusiv
un kiteboard concurând, nu este niciodată un obstacol continuu.
Start Un kiteboard ia startul când, după ce coca şi concurentul fiind
în întregime pe partea de pre-start a liniei de start la sau după
semnalul său de start şi după ce s-a conformat cu regula 30.1 dacă se
aplică, orice parte a cocii sale sau a concurentului taie linia de start în
direcţia primei balize.
Mure, Tribord sau Babord Un kiteboard este cu mure, tribord sau
babord, corespunzător mâinii concurentului care ar fi înainte dacă şi
competitorul ar fi în poziţie normală de drum (fiind pe planşă cu
ambele mâini pe bara de control şi cu braţele neîncrucişate). Un
kiteboard este cu mure tribord când mâna dreaptă a concurentului ar
fi înainte şi este cu mure babord când mâna stângă a concurentului ar
fi înainte.
Zonă Zona împrejurul unei balize într-o distanţă de 30 metri. Un
kiteboard este în zonă când orice parte a cocii sale este în zonă.
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Add the following definitions:
Capsized A kiteboard is capsized if
(a)

her kite is in the water,

(b)

her lines are tangled with another kiteboard’s lines, or

(c)

the competitor has, clearly by accident and for a significant
period of time,
(1) fallen into the water or
(2) become disconnected from the hull.

Jumping A kiteboard is jumping when her hull, its appendages and
the competitor are clear of the water.
Recovering A kiteboard is recovering from the time her kite is out
of the water until she has steerage way.
F1

CHANGES TO THE RULES OF PART 1
[No changes.]

F2

CHANGES TO THE RULES OF PART 2
PART 2 - PREAMBLE
In the second sentence of the preamble, ‘injury or serious
damage’ is changed to ‘injury, serious damage or a tangle’.
13

WHILE TACKING
Rule 13 is deleted.

14

AVOIDING CONTACT
Rule 14(b) is changed to:
(b)

16

shall be exonerated if she breaks this rule and the contact
does not cause damage, injury or a tangle.

CHANGING COURSE OR KITE POSITION
Rule 16 is changed to:

16.1 When a right-of-way kiteboard changes course or the position
of her kite, she shall give the other kiteboard room to keep
clear.
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Adaugă următoarele definiţii:
Răsturnat Un kiteboard este răsturnat când
(a)

kiteul său este în apă,

(b)

şcotele sale sunt încurcate cu şcotele altui kiteboard, sau

(c)

concurentul, în mod clar accidental şi pentru o perioadă de
timp semnificativă,
(1) a căzut în apă sau
(2) devine separat de coca sa.

Săritură Un kiteboard sare când coca, anexele şi concurentul său
sunt în mod clar afară din apă.
Redresare Un kiteboard redresează din momentul când kiteul este
afară din apă până când are siaj.
F1

MODIFICĂRI LA REGULILE DIN PARTEA 1
[Nu sunt modificări]

F2

MODIFICĂRI LA REGULILE DIN PARTEA 2
PARTEA 2 - PREAMBUL
În a doua propoziţie din preambul, ‘rănire sau avarie gravă’
este modificată în ‘rănire sau avarie gravă sau încurcătură’.
13

ÎN TIMPUL VOLTEI
Regula 13 este ştearsă.

14

EVITAREA CONTACTULUI
Regula 14(b) este modificată astfel:
(b)

16

trebuie să fie exonerat dacă încalcă această regulă şi
contactul nu a cauzat avarie, rănire sau încurcătură.

SCHIMBARE DE DRUM SAU A POZIŢIEI KITEULUI
Regula 16 este modificată astfel:

16.1 Când un kiteboard cu drept de trecere schimbă de drum sau
poziţia kiteului său, el trebuie să dea celuilalt kiteboard loc să
evite.
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16.2 In addition, when after the starting signal a port-tack kiteboard
is keeping clear by sailing to pass astern of a starboard-tack
kiteboard, the starboard-tack kiteboard shall not change course
or the position of her kite if as a result the port-tack kiteboard
would immediately need to change course or the position of
her kite to continue keeping clear.
17

ON THE SAME TACK; PROPER COURSE
Rule 17 is deleted.

18

MARK-ROOM
Rule 18 is changed to:

18.1 When Rule 18 Applies
Rule 18 applies between kiteboards when they are required to
leave a mark on the same side and at least one of them is in the
zone. However, it does not apply
(a)

between a kiteboard approaching a mark and one leaving
it, or

(b)

between kiteboards on opposite tacks.

18.2 Giving Mark-Room
(a)

112

When the first kiteboard reaches the zone,
(1)

if kiteboards are overlapped, the outside kiteboard
at that moment shall thereafter give the inside
kiteboard mark-room.

(2)

if kiteboards are not overlapped, the kiteboard that
has not reached the zone shall thereafter give markroom.

(b)

If the kiteboard entitled to mark-room leaves the zone,
the entitlement to mark-room ceases and rule 18.2(a) is
applied again if required based on the relationship of the
kiteboards at the time rule 18.2(a) is re-applied.

(c)

If a kiteboard obtained an inside overlap and, from the
time the overlap began, the outside kiteboard is unable to
give mark-room, she is not required to give it.
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16.2 Suplimentar, când după semnalul de start un kiteboard cu mure
babord evită navigând ca să treacă prin spatele unui kiteboard
cu mure tribord, kiteboad-ul cu mure tribord nu trebuie să
schimbe de drum sau poziţia kiteului său dacă şi ca rezultat
kiteboardul cu mure babord ar trebui să schimbe imediat de
drum sau poziţia kiteului său pentru a continua să evite.
17

CU ACELEAŞI MURE; DRUM NORMAL
Regula 17 este ştearsă.

18

LOC LA BALIZĂ
Regula 18 este modificată astfel:

18.1 Când se aplică regula 18
Regula 18 se aplică între kiteboarduri când le este cerut să lase o
baliză pe aceeaşi parte şi cel puţin unul din ele este în zonă.
Totuşi, ea nu se aplică
(a)

între un kiteboard apropiindu-se de o baliză şi unul
îndepărtându-se, sau

(b)

între kiteboarduri cu mure opuse.

18.2 Făcând loc la baliză
(a)

112

Când primul kiteboard ajunge la zonă,
(1)

dacă kiteboardurile sunt angajate, kiteboardul la
exterior în acel moment trebuie după aceea să facă
kiteboardului la interior loc la baliză.

(2)

dacă kiteboardurile nu sunt angajate, kiteboardul
care nu a ajuns la zonă trebuie după aceea să facă
loc la baliză.

(b)

Dacă kiteboardul îndreptăţit la loc la baliză părăseşte zona,
îndreptăţirea la loc la baliză încetează şi regula 18.2(a) se
aplică din nou dacă este necesar bazat pe relaţionarea între
kiteboarduri în momentul în care regula 18.2(a) este reaplicată.

(c)

Dacă un kiteboard obţine o angajare la interior şi, de la momentul în care angajarea începe, kiteboardul la exterior nu a
fost în stare să facă loc la baliză lui nu îi este cerut să facă loc.

Appendix F

KITEBOARD RACING RULES

18.3 Tacking and Gybing
When an inside overlapped right-of-way kiteboard must
change tack at a mark to sail her proper course, until she
changes tack she shall sail no farther from the mark than
needed to sail that course. Rule 18.3 does not apply at a gate
mark or a finishing mark and a kitebaord shall not be penalized
for breaking this rule unless the course of another kiteboard
was affected by the breach of this rule.
20

ROOM TO TACK AT AN OBSTRUCTION
Add new rule 20.4:

20.4 Arm Signals
The following arm signals are required in addition to the hails

22

(a)

for ‘Room to tack’, repeatedly and clearly circling one
hand over the head; and

(b)

for ‘You tack’, repeatedly and clearly pointing at the
other kiteboard and waving the arm to windward.

STARTING ERRORS; TAKING PENALTIES; JUMPING
Rule 22.3 is changed and new rule 22.4 is added:

22.3 During the last minute before her starting signal, a kiteboard
that stops, slows down significantly, or one that is not making
significant forward progress shall keep clear of all others
unless she is accidentally capsized.
22.4 A kiteboard that is jumping shall keep clear of one that is not.
23

CAPSIZED; RECOVERING; AGROUND; RESCUING
Rule 23 is changed to:

23.1 If possible, a kiteboard shall avoid a kiteboard that is capsized
or has not regained control after capsizing, is aground, or is
trying to help a person or vessel in danger.
23.2 A kiteboard that is recovering shall keep clear of a kiteboard
that is not.
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18.3 Voltă şi ampanare
Când un kiteboard cu drept de trecere angajat la interior trebuie să
schimbe murele la o baliză pentru a naviga pe drumul său normal, până
când schimbă murele el nu trebuie să navige mai departe de baliză
decât este necesar pentru a naviga pe acel drum. Regula 18.3 nu se aplică la o baliză poartă sau la o baliză de sosire şi un kiteboard nu trebuie
să fie penalizat pentru încălcarea acestei reguli în afară de cazul în care
drumul altui kiteboard a fost afectat prin încălcarea acestei reguli.
20

LOC PENTRU VOLTĂ LA UN OBSTACOL
Adăugaţi noua regulă 20.4:

20.4 Semnale cu braţele
Următoarele semnale cu braţul sunt cerute adiţional la strigări

22

(a)

pentru ‘Loc pentru voltă’, repetate şi clar circular o mână
deasupra capului; şi

(b)

pentru ‘Faci tu volta’, repetate şi clar indicând către
celălalt kiteboard şi balansând braţul către în vânt.

ERORI LA START; PENALIZĂRI; SĂRITURĂ
Regula 22.3 este modificată şi este adăugată noua regulă 22.4:

22.3 În timpul ultimului minut înaintea semnalului său de start, un
kiteboard care se opreşte, încetineşte semnificativ sau unul care
nu înaintează semnificativ spre înainte trebuie să le evite pe toate
celelalte în afară de cazul în care este răsturnat accidental.
22.4 Un kiteboard care sare trebuie să evite unul care nu face aceasta.
23

RĂSTURNAT; REDRESARE; EŞUAT; SALVARE
Regula 23 este modificată astfel:

23.1 Dacă este posibil, un kiteboard trebuie să evite un kiteboard care
este răsturnat sau nu a recăpătat controlul după răsturnare, este
eşuat sau încearcă să ajute o persoană sau un vas în pericol.
23.2 Un kiteboard care redresează trebuie să evite un kiteboard care
nu face acest lucru.
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CHANGES TO THE RULES OF PART 3
29

RECALLS
In rule 29.1 ‘crew or equipment’ is changed to ‘competitor’.

30

STARTING PENALTIES
In rules 30.1, 30.2, 30.3 and 30.4, ‘crew or equipment’ is
changed to ‘or competitor’.
In rule 30.4, ‘sail number’ is changed to ‘competitor number’.

31

TOUCHING A MARK
Rule 31 is changed to:
While racing, a kiteboard shall not touch a windward mark.

36

RACES RESTARTED OR RESAILED
Rule 36(b) is changed to:
(b)

F4

cause a kiteboard to be penalized except under rule 30.2,
30.4 or 69 or under rule 14 when she has caused injury,
serious damage or a tangle.

CHANGES TO THE RULES OF PART 4
41

OUTSIDE HELP
Add new rules 41(e) and 41(f):

42

(e)

help from another competitor in the same race to assist a
relaunch;

(f)

help to change equipment, but only in the launching area.

PROPULSION
Rule 42 is changed to:
A kiteboard shall be propelled only by the action of the wind
on the kite, by the action of the water on the hull and by the
unassisted actions of the competitor. However, the competitor
shall not make significant progress by paddling, swimming or
walking.
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MODIFICĂRI LA REGULILE DIN PARTEA 3
29

RECHEMĂRI
În regula 29.1 ‘echipaj sau echipament’ este modificat în ‘competitor’.

30

PENALIZĂRI LA START
În regula 30.1, 30.2, 30.3 şi 30.4 ‘echipaj sau echipament’ este
modificat în ‘competitor’.
În regula 30.4, ‘număr de velă’ este modificat ‘număr concurent’.

31

ATINGEREA UNEI BALIZE
Regula 31 este modificată astfel:
În timp ce concurează un kiteboard nu trebuie să atingă o baliză în vânt.

36

CURSE RESTARTATE SAU REALERGATE
Regula 36(b) este modificată astfel:
(b)

F4

cauzând unui kiteboard să fie penalizat conform regulii
30.2 sau 69 sau conform regulii 14 când el a cauzat
rănire, avarie gravă sau încurcătură.

MODIFICĂRI LA REGULILE DIN PARTEA 4
41

AJUTOR EXTERN
Adaugă noi reguli 41(e) şi 41(f):

42

(e)

ajutor din partea altui concurent din aceeaşi cursă pentru
a ajuta la relansare;

(f)

ajutor pentru a schimba echipamentul, dar numai în zona de lansare.

PROPULSIE
Regula 42 este modificată astfel:
Un kiteboard trebuie să fie propulsat numai prin acţiunea
vântului asupra kiteului, prin acţiunea apei asupra cocii şi prin
acţiunile neajutate ale concurentului. Totuşi, concurentul nu
trebuie să facă înainteze semnificativ prin vâslit, înot sau
păşire.
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COMPETITOR CLOTHING AND EQUIPMENT
Rule 43.1(a) is changed to:
(a)

44

Competitors shall not wear or carry clothing or
equipment for the purpose of increasing their weight.
However, a competitor may wear a drinking container
that shall have a capacity of at least one litre and weigh
no more than 1.5 kilograms when full.

PENALTIES AT THE TIME OF AN INCIDENT
Rules 44.1 and 44.2 are changed to:

44.1 Taking a Penalty
A kiteboard may take a One-Turn Penalty when she may have
broken one or more rules of Part 2 or rule 31 in an incident
while racing. Alternatively, the notice of race or sailing
instructions may specify the use of the Scoring Penalty or some
other penalty, in which case the specified penalty shall replace
the One-Turn Penalty. However,
(a)

when a kiteboard may have broken a rule of Part 2 and
rule 31 in the same incident she need not take the penalty
for breaking rule 31; and

(b)

if the kiteboard caused injury, damage or a tangle or,
despite taking a penalty, gained a significant advantage
in the race or series by her breach, her penalty shall be to
retire.

44.2 One-Turn Penalty
After getting well clear of other kiteboards as soon after the
incident as possible, a kiteboard takes a One-Turn Penalty by
promptly making one turn with her hull in the water. The turn
shall include one completed tack and one completed gybe.
Forward motion shall be established between the tack and the
gybe (or vice versa) with the competitor on the correct side of
the hull in normal sailing position. When a kiteboard takes the
penalty at or near the finishing line, she shall sail completely to
the course side of the line before finishing.
PART 4 RULES DELETED
Rules 43.2, 45, 47, 48.1, 49, 50, 51, 52 and 54 are deleted.
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43

ÎMBRĂCĂMINTEA ŞI ECHIPAMENTUL CONCURENTULUI
Regula 43.1(a) este modificată astfel:
(a)

44

Concurenţii nu trebuie să îmbrace sau să poarte îmbrăcăminte sau echipament în scopul măririi greutăţii lor.
Totuşi, un concurent poate purta un container pentru băuturi care trebuie să aibă o capacitate de cel puţin un litru
şi să nu cântărească mai mult de 1,5 kg când este plin.

PENALIZĂRI LA MOMENTUL UNUI INCIDENT
Regulile 44.1 şi 44.2 sunt modificate astfel:

44.1 Executarea unei penalizări
Un kiteboard poate face o penalizare de o rotire când el poate a
încălcat una sau mai multe reguli din Partea 2 sau regula 31 întrun incident în timp ce concura. Alternativ, anunţul de cursă sau
instrucţiunile de cursă pot specifica folosirea unui punctaj de
penalizare sau a unei alte penalizări, caz în care penalizarea
specificată trebuie să înlocuiască penalizarea de o rotire. Totuşi,
(a)

când un kiteboard poate a încălcat o regulă din partea 2 şi
regula 31 în acelaşi incident el nu trebuie să facă
penalizarea pentru încălcarea regulii 31, şi

(b)

dacă şi kiteboardul a cauzat rănire, avarie sau o încurcare
sau, în ciuda executării unei penalizări, a câştigat un
avantaj semnificativ în cursă sau serie prin încălcarea sa,
penalizarea sa trebuie să fie să se retragă.

44.2 Penalizare de o rotire
După ce s-a detaşat foarte clar de celelalte kiteboarduri cât de
repede posibil după incident, un kiteboard face o penalizare de
o rotire prin executarea promptă a unei rotiri cu coca sa în apă.
Rotirea trebuie să includă o voltă completă şi o ampanare
completă. Mişcarea înainte trebuie să fie stabilită între voltă şi
ampanare (sau viceversa) cu concurentul pe partea corectă a
cocii în poziţie normal de navigaţie. Când un kiteboard execută
penalizarea la sau lângă linia de sosire, ea trebuie să navige
complet în partea dinspre traseu a liniei înainte să sosească.
REGULI ŞTERSE DIN PARTEA 4
Regulile 43.2, 45, 47, 48.1, 49, 50, 51, 52 şi 54, sunt şterse.
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CHANGES TO THE RULES OF PART 5
61

PROTEST REQUIREMENTS
Rule 61.1(a) is changed to:
(a)

62

A kiteboard intending to protest shall inform the other
kiteboard at the first reasonable opportunity. When her
protest will concern an incident in the racing area that
she was involved in or saw, she shall hail ‘Protest’ at the
first reasonable opportunity. However,
(1)

if the other kiteboard is beyond hailing distance, the
protesting kiteboard need not hail but she shall
inform the other kiteboard at the first reasonable
opportunity;

(2)

no red flag need be displayed;

(3)

if the incident was an error by the other kiteboard
in sailing the course, she need not hail but she shall
inform the other kiteboard before that kiteboard
finishes or at the first reasonable opportunity after
she finishes;

(4)

if as a result of the incident either competitor is in
danger, or there is injury, serious damage or a
tangle that is obvious to the kiteboard intending to
protest, the requirements of this rule do not apply to
her, but she shall attempt to inform the other
kiteboard within the time limit of rule 61.3.

REDRESS
Rule 62.1(b) is changed to:
(b)

116

injury, physical damage or a tangle because of the action
of a kiteboard that was breaking a rule of Part 2 or of a
vessel not racing that was required to keep clear;
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MODIFICĂRI LA REGULILE DIN PARTEA 5
61

CERINŢE PENTRU PROTEST
Regula 61.1(a) este modificată astfel:
(a)

62

Un kiteboard intenţionând să protesteze trebuie să
informeze celălalt kiteboard la prima ocazie rezonabilă.
Când protestul său se va referi la un incident din zona de
concurs în care el a fost implicat sau l-a văzut, el trebuie
să strige ‘Protest’ la prima ocazie rezonabilă. Totuşi,
(1)

dacă celălalt kiteboard este dincolo de distanţa la
care poate auzi, kiteboardul care protestează nu
trebuie să strige dar el trebuie să informeze celălalt
kiteboard la prima ocazie rezonabilă;

(2)

nu este necesar să fie afişat pavilionul roşu;

(3)

dacă incidentul a fost o eroare a celuilalt kiteboard
în parcurgerea traseului, el nu trebuie să strige dar
trebuie să informeze celălalt kiteboard înainte
înainte ca acel kiteboard să sosească sau la prima
ocazie rezonabilă după ce el soseşte;

(4)

dacă şi ca rezultat al incidentului oricare competitor
este în pericol sau este rănire, avarie gravă sau
încurcătură care sunt evidente pentru kiteboardul
întenţionând să protesteze, cerinţele acestei reguli
nu i se aplică dar trebuie să încerce să informeze
celălalt kiteboard în timpul limită al regulii 61.3.

COMPENSARE
Regula 62.1(b) este modificată astfel:
(b)

116

rănire, avarie fizică sau încurcătură din cauza acţiunii
unui kiteboard care a încălcat o regulă din Partea 2 sau a
unui vas care nu concura căruia îi era cerut să evite;
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HEARINGS
For a race of an elimination series that will qualify a kiteboard
to compete in a later stage of an event, rules 61.2 and 65.2 are
deleted and rule 63.6 is changed to:

63.6 Protests and requests for redress need not be in writing; they
shall be made orally to a member of the protest committee as
soon as reasonably possible following the race. The protest
committee may take evidence in any way it considers
appropriate and may communicate its decision orally.
64

DECISIONS
Add new rule 64.1(d):
(d)

when a kiteboard has broken a rule of Part 2 and, as a
result, caused a tangle for which redress was given, she
shall be scored RCT if she retired or DCT if she was
disqualified. When she does this a second or subsequent
time in the series, her penalty shall be DNE.

Rules 64.3(a) and 64.3(b) are changed to:
(a)

When the protest committee finds that deviations in
excess of acceptable manufacturing tolerances were
caused by damage or normal wear and do not improve
the performance of the kiteboard, it shall not penalize
her. However, the kiteboard shall not race again until the
deviations have been corrected, except when the protest
committee decides there is or has been no reasonable
opportunity to do so.

(b)

When the protest committee is in doubt about any matter
concerning the measurement of a kiteboard, the
interpretation of a class rule, or a matter involving
damage to a kiteboard, it shall refer its questions,
together with the relevant facts, to an authority
responsible for interpreting the rule. In making its
decision, the committee shall be bound by the reply of
the authority.
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REGULI DE CURSĂ PENTRU KITEBOARD

63

AUDIERI
Pentru o cursă a unei serii eliminatorii care va califica un kiteboard
pentru a concura într-o etapă ulterioară a unui concurs, regulile
61.2 şi 65.2 sunt şterse şi regula 63.6 este modificată astfel:

63.6 Protestele şi cererile pentru compensare nu trebuie să fie în
scris; ele trebuie să fie făcute verbal către un membru al
comitetului de protest cât de repede este rezonabil posibil după
cursă. Comitetul de protest poate lua mărturiile în orice mod
consideră potrivit şi poate comunica verbal decizia sa.
64

DECIZII
Adăugaţi noua regulă 64.1(d):
(d)

când un kiteboard a încălcat o regulă din partea 2 şi, ca rezultat,
a cauzat o încurcătură pentru care a fost acordată redresare,
el trebuie să fie punctat RCT dacă s-a retras sau DCT dacă a
fost descalificat. Când a făcut aceasta pentru a doua oară sau
următoarele dăţi în serie, penalizarea lui trebuie să fie DNE.

Regulile 64.3(a) şi 64.3(b) sunt modificate astfel:
(a)

Când comitetul de protest committee află că deviaţiile în
exces a toleranţelor de fabricaţie acceptabile au fost
cauzate prin avarie sau utilizarea normală şi nu
îmbunătăţesc performanţa kiteboardului, el nu trebuie să
îl penalizeze. Totuşi, kiteboardul nu trebuie să concureze
din nou până când deviaţiile au fost corectate, exceptând
când comitetul de protest decide că nu este sau nu a fost
o ocazie rezonabilă să facă aceasta.

(b)

Când comitetul de protest este în dubiu asupra oricărei
probleme cu privire la măsurarea unui kiteboard,
interpretarea unei reguli de clasă sau o problemă
implicând o avarie la un kiteboard, el trebuie să înainteze
întrebările sale, împreună cu faptele relevante, către o
autoritate responsabilă pentru interpretarea regulii. In
luarea deciziei sale, comitetul trebuie să se supună
răspunsului autorităţii.
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70

KITEBOARD RACING RULES

APPEALS AND REQUESTS TO A NATIONAL AUTHORITY

Add new rule 70.7:
70.7 Appeals are not permitted in disciplines and formats with
elimination series.
F6

CHANGES TO THE RULES OF PART 6
[No changes.]

F7

CHANGES TO THE RULES OF PART 7
90

RACE COMMITTEE; SAILING INSTRUCTIONS; SCORING

The last sentence of rule 90.2(c) is changed to: ‘Oral
instructions may be given only if the procedure is stated in the
sailing instructions.’
F8

CHANGES TO APPENDIX A
A1

NUMBER OF RACES; OVERALL SCORES
Rule A1 is changed to:
The number of races scheduled and the number required to be
completed to constitute a series shall be stated in the notice of
race or sailing instructions. If an event includes more than one
discipline or format, the notice of race or sailing instructions
shall state how the overall scores are to be calculated.

A4

LOW POINT SYSTEM
Rule A4.2 is changed to:

A4.2 A kiteboard that did not start, did not finish, retired or was
disqualified shall be scored points for the finishing place one
more than the number of kiteboards entered in the series or, in
a race of an elimination series, the number of kiteboards in that
heat. A kiteboard that is penalized under rule 30.2 shall be
scored points as provided in rule 44.3(c).
A11 SCORING ABBREVIATIONS
Add to Rule A11:
DCT
RCT
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Disqualified after causing a tangle in an incident
Retired after causing a tangle
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70

APELURI ŞI CERERI CĂTRE O AUTORITATE NAŢIONALĂ

Adăugaţi noua regulă 70.7:
70.7 Apelurile nu sunt premise în disciplinele şi formatele cu serii
eliminatorii.
F6

MODIFICĂRI LA REGULILE DIN PARTEA 6
[Nu există modificări.]

F7

MODIFICĂRI LA REGULILE DIN PARTEA 7
90

COMITET DE CURSĂ; INSTRUCŢIUNI DE CURSĂ; PUNCTAJ

Ultima propoziţie a regulii 90.2(c) este modificată astfel:
‘Instrucţiuni verbale pot fi date numai dacă procedura este
specificată în instrucţiunile de cursă.’
F8

MODIFICĂRI LA ANEXA A
A1

NUMĂR DE CURSE; PUNCTAJ OVERALL
Regula A1 este modificată astfel:
Numărul de curse programate şi numărul necesar a fi terminate
pentru a constitui o serie trebuie să fie declarat în anunţul de cursă
sau instrucţiunile de cursă. Dacă şi concursul include mai mult
de o disciplină sau format, anunţul de cursă sau instrucţiunile
de cursă trebuie să declare cum va fi calculat punctajul overall.

A4

SISTEMUL PUNCTAJ SCĂZUT
Regula A4.2 este modificată astfel:

A4.2 Un kiteboard care nu a luat startul, nu a sosit, s-a retras sau a fost
descalificat trebuie să îi fie acordate puncte pentru sosirea pe un loc
cu unul mai mult decât numărul kiteboardurilor înscrise în serie sau,
într-o cursă a unei serii eliminatorii, numărul kiteboardurilor în acel
hit. Unui kiteboard care este penalizat conform regulii 30.2 trebuie
să îi fie acordate puncte aşa cum este prevăzut în regula 44.3(c).
A11 PRESCURTĂRI PENTRU PUNCTAJ
Adăugaţi la regula A11:
DCT
RCT
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Descalificat după cauzarea unei încurcături într-un incident
Retras după cauzarea unei încurcături
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F9

KITEBOARD RACING RULES

CHANGES TO APPENDIX G
Appendix G is changed to:

Appendix G – Identification on Competitors
G1

Every kiteboard shall be identified as follows:
(a)

Each competitor shall be provided with and wear a shirt
with a personal competition number of no more than
three digits.

(b)

The numbers shall be displayed on the front and back of
the shirts and be at least 15 cm high.

(c)

The numbers shall be Arabic numerals, all of the same
solid colour, clearly legible and in a commercially
available typeface giving the same or better legibility as
Helvetica. The colour of the numbers shall contrast with
the colour of the shirt.
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F9

REGULI DE CURSĂ PENTRU KITEBOARD

MODIFICĂRI LA ANEXA G
Anexa G este modificată astfel:
Anexa G – Identificarea concurenţilor
G1

Fiecare kiteboard trebuie să fie identificat după cum urmează:
(a)

Fiecărui concurent trebuie să îi fie asigurat şi să poarte un
tricou cu un număr personal de competiţie din nu mai
mult de trei digiţi.

(b)

Numerele trebuie să fie afişate pe faţa şi spatele tricoului
şi să fie de cel puţin 15 cm înălţime.

(c)

Numerele trebuie să fie cifre arabe, toate de aceeaşi
culoare tare, clar lizibile şi într-un set de caractere
comerciale disponibile dând aceeaşi sau o mai bună
lizibilitate ca Helvetica. Culoarea numerelor trebuie să
contrasteze cu culoarea tricoului.
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APPENDIX G

IDENTIFICATION ON SAILS
See rule 77.
G1

WORLD SAILING CLASS BOATS

G1.1

Identification
Every boat of a World Sailing Class shall carry on her mainsail and,
as provided in rules G1.3(d) and G1.3(e) for letters and numbers
only, on her spinnaker and headsail
(a)

the insignia denoting her class;

(b)

at all international events, except when the boats are provided
to all competitors, national letters denoting her national
authority from the table below. For the purposes of this rule,
international events are World Sailing events, world and
continental championships, and events described as
international events in their notices of race and sailing
instructions; and

(c)

a sail number of no more than four digits allotted by her
national authority or, when so required by the class rules, by
the class association. The four-digit limitation does not apply to
classes whose World Sailing membership or recognition took
effect before 1 April 1997. Alternatively, if permitted in the
class rules, an owner may be allotted a personal sail number by
the relevant issuing authority, which may be used on all his
boats in that class.

Sails measured before 31 March 1999 shall comply with rule G1.1 or
with the rules applicable at the time of measurement.
Note: An up-to-date version of the table below is available on the
World Sailing website.
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ANEXA G

IDENTIFICARE PE VELE
Vezi regula 77.
G1

CLASĂ DE AMBARCAŢIUNI WORLD SAILING

G1.1

Identificare
Fiecare ambarcaţiune a unei clase World Sailing trebuie să poarte pe
randa sa şi, aşa cum este prevăzut în regulile G1.3(d) şi G1.3(e)
numai pentru litere şi numere, pe spinnakerul şi pe focul său
(a)

însemnul care denotă clasa sa;

(b)

la toate concursurile internaţionale, exceptând când
ambarcaţiunile sunt furnizate tuturor concurenţilor, literele
naţionale care denotă autoritatea sa naţională din tabelul de mai
jos. În înţelesul acestei reguli, competiţii internaţionale sunt
concursuri World Sailing, campionate mondiale şi continentale
şi competiţii descrise ca şi concursuri internaţionale în
anunţurile lor de cursă şi instrucţiunile lor de cursă; şi

(c)

un număr de velă din nu mai mult de patru digiţi alocat de
autoritatea sa naţională sau, când aşa este cerut de regulile de
clasă, de asociaţia de clasă. Limitarea de patru digiţi nu se aplică
claselor a căror calitate de membru sau recunoaştere World Sailing
a avut efect înainte de 1 aprilie 1997. Ca alternativă, dacă este
permis în regulile de clasă, unui proprietar îi poate fi alocat un
număr de velă personal de către autoritatea emitentă relevantă,
care poate fi folosit pe toate ambarcaţiunile sale în acea clasă.

Velele măsurate înainte de 31 Martie 1999 trebuie să se conformeze
cu regula G1.1 sau cu regulile aplicabile în momentul măsurătorii.
Notă: O versiune la zi a tabelului de mai jos este disponibilă pe
website-ul World Sailing.
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IDENTIFICATION ON SAILS

NATIONAL SAIL LETTERS

National authority

Letters

Algeria
American Samoa
Andorra
Angola
Antigua
Argentina
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbaijan
Bahamas
Bahrain
Barbados
Belarus
Belgium
Belize
Bermuda
Brazil
British Virgin Islands
Bulgaria
Canada
Cayman Islands
Chile
China, PR
Chinese Taipei
Colombia
Cook Islands
Croatia
Cuba
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Djibouti
Dominican Republic
Ecuador

ALG
ASA
AND
ANG
ANT
ARG
ARM
ARU
AUS
AUT
AZE
BAH
BRN
BAR
BLR
BEL
BIZ
BER
BRA
IVB
BUL
CAN
CAY
CHI
CHN
TPE
COL
COK
CRO
CUB
CYP
CZE
DEN
DJI
DOM
ECU

National authority
Egypt
El Salvador
Estonia
Fiji
Finland
France
Georgia
Germany
Great Britain
Greece
Grenada
Guam
Guatemala
Hong Kong
Hungary
Iceland
India
Indonesia
Iraq
Ireland
Israel
Italy
Jamaica
Japan
Kazakhstan
Kenya
Korea, DPR
Korea, Republic of
Kosovo
Kuwait
Kyrgyzstan
Latvia
Lebanon
Libya
Liechtenstein
Lithuania

Letters
EGY
ESA
EST
FIJ
FIN
FRA
GEO
GER
GBR
GRE
GRN
GUM
GUA
HKG
HUN
ISL
IND
INA
IRQ
IRL
ISR
ITA
JAM
JPN
KAZ
KEN
PRK
KOR
KOS
KUW
KGZ
LAT
LIB
LBA
LIE
LTU
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LITERE NAŢIONALE DE VELĂ

Autoritate naţională
Algeria
American Samoa
Andorra
Angola
Antigua
Argentina
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbaijan
Bahamas
Bahrain
Barbados
Belarus
Belgium
Belize
Bermuda
Brazil
British Virgin Islands
Bulgaria
Canada
Cayman Islands
Chile
China, PR
Chinese Taipei
Colombia
Cook Islands
Croatia
Cuba
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Djibouti
Dominican Republic
Ecuador

Litere
ALG
ASA
AND
ANG
ANT
ARG
ARM
ARU
AUS
AUT
AZE
BAH
BRN
BAR
BLR
BEL
BIZ
BER
BRA
IVB
BUL
CAN
CAY
CHI
CHN
TPE
COL
COK
CRO
CUB
CYP
CZE
DEN
DJI
DOM
ECU

Autoritate naţională
Egypt
El Salvador
Estonia
Fiji
Finland
France
Georgia
Germany
Great Britain
Greece
Grenada
Guam
Guatemala
Hong Kong
Hungary
Iceland
India
Indonesia
Iraq
Ireland
Israel
Italy
Jamaica
Japan
Kazakhstan
Kenya
Korea, DPR
Korea, Republic of
Kosovo
Kuwait
Kyrgyzstan
Latvia
Lebanon
Libya
Liechtenstein
Lithuania

Litere
EGY
ESA
EST
FIJ
FIN
FRA
GEO
GER
GBR
GRE
GRN
GUM
GUA
HKG
HUN
ISL
IND
INA
IRQ
IRL
ISR
ITA
JAM
JPN
KAZ
KEN
PRK
KOR
KOS
KUW
KGZ
LAT
LIB
LBA
LIE
LTU
121
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National authority

Letters

Luxembourg

LUX

Macedonia (FYRO)

National authority

Letters

MKD

Samoa
San Marino

SAM
SMR

Madagascar

MAD

Saudi Arabia

KSA

Malaysia

MAS

Senegal

SEN

Malta

MLT

Serbia

SRB

Mauritius

MRI

Seychelles

SEY

Mexico

MEX

Singapore

SIN

Moldova

MDA

Slovak Republic

SVK

Monaco

MON

Slovenia

SLO

Montenegro

MNE

South Africa

RSA

Morocco

MAR

Spain

ESP

Mozambique

MOZ

Sri Lanka

SRI

Myanmar

MYA

St Lucia

LCA

Namibia

NAM

St Vincent & Grenadines

VIN

Netherlands

NED

Sudan

SUD

Netherlands Antilles

AHO

Sweden

SWE

New Zealand

NZL

Switzerland

Nicaragua

NCA

Tahiti

TAH

Nigeria

NGR

Tanzania

TAN

Norway

NOR

Thailand

THA

Oman

OMA

Trinidad & Tobago

TTO

SUI

Pakistan

PAK

Tunisia

TUN

Palestine

PLE

Turkey

TUR

Panama

PAN

Uganda

UGA

Papua New Guinea

PNG

Ukraine

UKR

Paraguay

PAR

United Arab Emirates

UAE

Peru

PER

United States of America

USA

Philippines

PHI

Uruguay

URU

Poland

POL

US Virgin Islands

Portugal

POR

Vanuatu

VAN

Puerto Rico

PUR

Venezuela

VEN

Qatar

QAT

Vietnam

VIE

Romania

ROU

Zimbabwe

ZIM

Russia

RUS
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Autoritate naţională

Litere

Luxembourg

LUX

Macedonia (FYRO)

Autoritate naţională

Litere

MKD

Samoa
San Marino

SAM
SMR

Madagascar

MAD

Saudi Arabia

KSA

Malaysia

MAS

Senegal

SEN

Malta

MLT

Serbia

SRB

Mauritius

MRI

Seychelles

SEY

Mexico

MEX

Singapore

SIN

Moldova

MDA

Slovak Republic

SVK

Monaco

MON

Slovenia

SLO

Montenegro

MNE

South Africa

RSA

Morocco

MAR

Spain

ESP

Mozambique

MOZ

Sri Lanka

SRI

Myanmar

MYA

St Lucia

LCA

Namibia

NAM

St Vincent & Grenadines

VIN

Netherlands

NED

Sudan

SUD

Netherlands Antilles

AHO

Sweden

SWE

New Zealand

NZL

Switzerland

Nicaragua

NCA

Tahiti

TAH

Nigeria

NGR

Tanzania

TAN

Norway

NOR

Thailand

THA

Oman

OMA

Trinidad & Tobago

TTO

SUI

Pakistan

PAK

Tunisia

TUN

Palestine

PLE

Turkey

TUR

Panama

PAN

Uganda

UGA

Papua New Guinea

PNG

Ukraine

UKR

Paraguay

PAR

United Arab Emirates

UAE

Peru

PER

United States of America

USA

Philippines

PHI

Uruguay

URU

Poland

POL

US Virgin Islands

Portugal

POR

Vanuatu

VAN

Puerto Rico

PUR

Venezuela

VEN

Qatar

QAT

Vietnam

VIE

Romania

ROU

Zimbabwe

ZIM

Russia

RUS
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G1.2

IDENTIFICATION ON SAILS

Specifications
(a)

National letters and sail numbers shall be in capital letters and
Arabic numerals, clearly legible and of the same colour.
Commercially available typefaces giving the same or better
legibility than Helvetica are acceptable.

(b)

The height of characters and space between adjoining
characters on the same and opposite sides of the sail shall be
related to the boat’s overall length as follows:
Overall length

G1.3

Minimum height

Minimum space
between characters
and from edge of sail

Under 3.5 m

230 mm

45 mm

3.5 m – 8.5 m

300 mm

60 mm

8.5 m – 11 m

375 mm

75 mm

Over 11 m

450 mm

90 mm

Positioning
Class insignia, national letters and sail numbers shall be positioned as
follows:
(a)

Except as provided in rules G1.3(d) and G1.3(e), class insignia,
national letters and sail numbers shall, if possible, be wholly
above an arc whose centre is the head point and whose radius
is 60% of the leech length. They shall be placed at different
heights on the two sides of the sail, those on the starboard side
being uppermost.

(b)

The class insignia shall be placed above the national letters. If
the class insignia is of such a design that two of them coincide
when placed back to back on both sides of the sail, they may be
so placed.

(c)

National letters shall be placed above the sail number.

(d)

The national letters and sail number shall be displayed on the
front side of a spinnaker but may be placed on both sides. They
shall be displayed wholly below an arc whose centre is the
head point and whose radius is 40% of the foot median and, if
possible, wholly above an arc whose radius is 60% of the foot
median.
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G1.2

IDENTIFICARE PE VELE

Specificaţii
(a)

Literele naţionale şi numerele de velă trebuie să fie cu
majuscule şi cifre arabe, clar lizibile şi de aceeaşi culoare.
Seturile de caractere comerciale disponibile care dau o aceeaşi
sau o mai bună lizibilitate decât Helvetica sunt acceptabile.

(b)

Înălţimea caracterelor şi spaţiul dintre caracterele învecinate pe
aceeaşi parte şi pe părţile opuse ale velei trebuie să fie raportate
la lungimea totală a ambarcaţiunii după cum urmează:
Lungimea totală

G1.3

Înălţimea minimă

Spaţiul minim
între caractere şi de
la marginea velei

Sub 3.5 m

230 mm

45 mm

3.5 m – 8.5 m

300 mm

60 mm

8.5 m – 11 m

375 mm

75 mm

Peste 11 m

450 mm

90 mm

Poziţionarea
Însemnul de clasă, literele naţionale şi numerele de velă trebuie să fie
poziţionate după cum urmează:
(a)

Exceptând prevederile regulilor G1.3(d) şi G1.3(e), însemnul de
clasă, literele naţionale şi numerele de velă trebuie, când este
posibil, să fie în întregime deasupra unui arc al cărui centru este
punctul din vârf şi a cărui rază este 60% din lungimea marginii
de cădere. Ele trebuie să fie plasate la înălţimi diferite pe cele
două părţi ale velei, cele din tribord fiind mai sus.

(b)

Însemnul de clasă trebuie să fie plasat deasupra literelor
naţionale. Dacă însemnul de clasă are un asemenea design încât
două dintre ele coincid când sunt plasate spate în spate pe
ambele părţi ale velei, ele pot fi astfel plasate.

(c)

Literele naţionale trebuiesc plasate deasupra numărului de velă.

(d)

Literele naţionale şi numărul de velă trebuiesc afişate pe partea
din faţă a spinnakerului dar pot fi plasate pe ambele părţi. Ele
trebuiesc afişate în întregime dedesubtul unui arc al cărui centru
este punctul de vărf şi a cărui rază este 40% din mediana bordului
de întinsură şi, când este posibil, în întregime deasupra unui arc
a cărui rază este 60% din mediana bordului de întinsură.
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(e)

G2

IDENTIFICATION ON SAILS

The national letters and sail number shall be displayed on both
sides of a headsail whose clew can extend behind the mast 30%
or more of the mainsail foot length. They shall be displayed
wholly below an arc whose centre is the head point and whose
radius is half the luff length and, if possible, wholly above an
arc whose radius is 75% of the luff length.

OTHER BOATS
Other boats shall comply with the rules of their national authority or
class association in regard to the allotment, carrying and size of
insignia, letters and numbers. Such rules shall, when practicable,
conform to the above requirements.

G3

CHARTERED OR LOANED BOATS
When so stated in the notice of race or sailing instructions, a boat
chartered or loaned for an event may carry national letters or a sail
number in contravention of her class rules.

G4

WARNINGS AND PENALTIES
When a protest committee finds that a boat has broken a rule of this
appendix, it shall either warn her and give her time to comply or
penalize her.

G5

CHANGES BY CLASS RULES
World Sailing Classes may change the rules of this appendix
provided the changes have first been approved by World Sailing.
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(e)

G2

Literele naţionale şi numărul de velă trebuiesc afişate pe ambele părţi ale
unui foc al cărui colţ de şcotă poate ajunge în spatele catargului 30% sau
mai mult din lungimea bordului de întinsură a randei. Ele trebuie să fie
afişate în întregime dedesubtul unui arc al cărui centru este punctul de vârf şi
a cărui rază este jumătate din lungimea învergării şi, dacă este posibil, în
întregime deasupra unui arc a cărui rază este 75% din lungimea învergării.

ALTE AMBARCAŢIUNI
Alte ambarcaţiuni trebuie să se conformeze cu regulile autorităţii lor
naţionale sau asociaţiei de clasă cu privire la alocarea, purtarea şi
dimensiunea însemnului, literelor şi numerelor. Asemenea reguli
trebuie, când este posibil, să se conformeze cu cerinţele de mai sus.

G3

AMBARCAŢIUNI ÎNCHIRIATE SAU ÎMPRUMUTATE
Când aşa este specificat în anunţul de cursă sau instrucţiunile de cursă, o
ambarcaţiune închiriată sau împrumutată pentru un concurs poate purta
litere naţionale sau număr de velă contravenind regulilor sale de clasă.

G4

AVERTIZĂRI ŞI PENALIZĂRI
Când un comitet de protest constată că o ambarcaţiune a încălcat o
regulă a acestei anexe el trebuie fie să o avertizeze şi să îi dea timp să
se conformeze sau să o penalizeze.

G5

MODIFICĂRI PRIN REGULILE DE CLASĂ
Clasele World Sailing pot modifica regulile acestei anexe cu condiţia
ca modificările să fi fost mai înainte aprobate de World Sailing.
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APPENDIX H

WEIGHING CLOTHING AND
EQUIPMENT
See rule 43. This appendix shall not be changed by sailing
instructions or prescriptions of national authorities.
H1

Items of clothing and equipment to be weighed shall be arranged on
a rack. After being saturated in water the items shall be allowed to
drain freely for one minute before being weighed. The rack must
allow the items to hang as they would hang from clothes hangers, so
as to allow the water to drain freely. Pockets that have drain-holes
that cannot be closed shall be empty, but pockets or items that can
hold water shall be full.

H2

When the weight recorded exceeds the amount permitted, the
competitor may rearrange the items on the rack and the member of
the technical committee in charge shall again soak and weigh them.
This procedure may be repeated a second time if the weight still
exceeds the amount permitted.

H3

A competitor wearing a dry suit may choose an alternative means of
weighing the items.
(a)

The dry suit and items of clothing and equipment that are worn
outside the dry suit shall be weighed as described above.

(b)

Clothing worn underneath the dry suit shall be weighed as
worn while racing, without draining.

(c)

The two weights shall be added together.
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CÂNTĂRIREA ÎMBRĂCĂMINŢII
ŞI ECHIPAMENTULUI
Vezi regula 43. Această anexă nu trebuie să fie modificată prin
instrucţiunile de cursă sau prescripţii ale autorităţilor naţionale.
H1

Articolele de îmbrăcăminte şi echipament, pentru a fi cântărite, trebuie să
fie aranjate pe un cuier. După ce au fost saturate de apă, articolelor trebuie să le fie permis să se scurgă liber pentru un minut înainte să fie cântărite. Cuierul trebuie să permită articolelor să atârne aşa cum ar fi atârnat
pe umeraşe, în aşa fel încât să permită apei să se scurgă liber. Buzunarele
care au găuri de golire care nu pot fi închise trebuie să fie goale, dar
buzunarele sau articolele care pot păstra apa trebuie să fie pline.

H2

Când greutatea înregistrată depăşeşte totalul permis, concurentul
poate rearanja articolele pe cuier şi membrul comitetului tehnic
responsabilau măsurătoristul trebuie să le înmoaie şi să le cântărească
din nou. Această procedură poate fi repetată o a doua oară dacă
greutatea continuă să depăşescă totalul permis.

H3

Un concurent care poartă un costum uscat poate alege o metodă
alternativă de cântărire a articolelor.
(a)

Costumul uscat şi articolele de îmbrăcăminte şi echipament care sunt purtate
pe afara costumului uscat trebuie să fie cântărite aşa cum este descris mai sus.

(b)

Îmbrăcămintea purtată sub costumul uscat trebuie să fie cântărită aşa cum a fost purtată cât timp a concurat, fără a fi scursă.

(c)

cele două greutăţi trebuie să fie însumate.
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APPENDIX J

NOTICE OF RACE AND SAILING
INSTRUCTIONS
See rules 89.2 and 90.2. In this appendix, the term ‘race’ includes a
regatta or other series of races.
Care should be taken to ensure that there is no conflict between a
rule in the notice of race and a rule in the sailing instructions.
J1

NOTICE OF RACE CONTENTS

J1.1

The notice of race shall include the following information:

J1.2
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(1)

the title, place and dates of the race and name of the organizing
authority;

(2)

that the race will be governed by the rules as defined in The
Racing Rules of Sailing;

(3)

a list of any other documents that will govern the event (for
example, The Equipment Rules of Sailing, to the extent that
they apply), stating where or how each document or a copy of
it may be seen;

(4)

the classes to race, any handicap or rating system that will be
used and the classes to which it will apply, conditions of entry
and any restrictions on entries;

(5)

the times of registration and warning signals for the practice
race, if one is scheduled, and the first race, and succeeding
races if known.

The notice of race shall include any of the following that will apply
and that would help competitors decide whether to attend the event
or that conveys other information they will need before the sailing
instructions become available:
(1)

changes to the racing rules permitted by rule 86, referring
specifically to each rule and stating the change (also, if rule
86.2 applies, include the statement from World Sailing
authorizing the change);

(2)

that boats will be required to display advertising chosen and
supplied by the organizing authority (see rule 80 and World

ANEXA J

ANUNŢ DE CURSĂ
ŞI INSTRUCŢIUNI DE CURSĂ
Vezi regulile 89.2 şi 90.2. În această anexă, termenul ‘cursă’ include
o regată sau altă serie de curse.
Trebuie luate măsuri de precauţie pentru a se asigura că nu există conflict
între o regulă din anunţul de cursă şi o regulă din instrucţiunile de cursă.
J1

CONŢINUTUL ANUNŢULUI DE CURSĂ

J1.1

Anunţul de cursă trebuie să includă următoarele informaţii:

J1.2
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(1)

denumirea, locul şi datele cursei şi numele autorităţii
organizatoare;

(2)

că şi cursa va fi guvernată de reguli aşa cum sunt definite în
regulile de cursă pentru veliere;

(3)

o listă a oricăror alte documente care vor guverna concursul (de
exemplu, regulile de echipament pentru veliere, în măsura în
care se aplică), declarând unde sau cum poate fi văzut(ă)
fiecare document sau o copie a acestuia;

(4)

clasele de concurs, orice sistem de handicap sau clasificare care
va fi folosit şi clasele cărora se vor aplica, condiţiile de
înscriere şi orice restricţii pentru înscrieri;

(5)

orele de înscriere şi ale semnalelor de avertizare pentru cursa
de antrenament, dacă este programată una, şi pentru prima
cursă şi ale curselor următoare dacă sunt cunoscute.

Anunţul de cursă trebuie să includă oricare din următoarele care se
vor aplica şi care ar putea ajuta concurenţii să decidă dacă să
participe la concurs sau care transmit alte informaţii care le vor fi
necesare înainte ca instrucţiunile de cursă să devină disponibile:
(1)

modificările la regulile de cursă premise de regula 86,
referindu-se specific la fiecare regulă şi declarând modificarea
(deasemenea dacă se aplică regula 86.2, include o declaraţie de
la World Sailing că autorizează modificarea);

(2)

că ambarcaţiunilor li se va cere să afişeze reclame alese şi
furnizate de autoritatea organizatoare (vezi regula 80 şi regula

Appendix J

NOTICE OF RACE AND SAILING INSTRUCTIONS

Sailing Regulation 20, Advertising
information related to Regulation 20;

Code)

and

other

(3)

any classification requirements that some or all competitors
must satisfy (see rule 79 and World Sailing Regulation 22,
Sailor Classification Code);

(4)

for an event where entries from other countries are expected,
any national prescriptions that may require advance preparation
(see rule 88);

(5)

the procedures for registration or entry, including fees and any
closing dates;

(6)

an entry form, to be signed by the boat’s owner or owner’s
representative, containing words such as ‘I agree to be bound
by The Racing Rules of Sailing and by all other rules that
govern this event.’;

(7)

times or procedures for equipment inspection or event
measurement, or requirements for measurement or rating
certificates;

(8)

the time and place at which the sailing instructions will be
available;

(9)

changes to class rules, as permitted under rule 87, referring
specifically to each rule and stating the change;

(10) the courses to be sailed;
(11) the time after which no warning signal will be made on the last
scheduled day of racing;
(12) the penalty for breaking a rule of Part 2, other than the TwoTurns Penalty;
(13) denial of the right of appeal, subject to rule 70.5;
(14) the scoring system, if different from the Low Point System in
Appendix A, included by reference to class rules or other rules
governing the event. State the number of races scheduled and
the minimum number that must be completed to constitute a
series;
(15) for chartered or loaned boats, whether rule G3 applies;
(16) prizes.
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20 World Sailing, codul pentru reclamă) şi alte informaţii
asociate cu regula 20;
(3)

orice cerinţe de clasificare pe care unii sau toţi concurenţii
trebuie să le îndeplinească (vezi regula 79 şi regula 22 World
Sailing, Codul de Clasificare al Veliştilor);

(4)

pentru un concurs unde sunt aşteptate înscrieri din alte ţări,
orice prescripţii naţionale care pot face necesare pregătiri
prealabile (vezi regula 88);

(5)

procedurile pentru înregistrări sau înscrieri, inclusiv taxele şi
orice date limită;

(6)

un formular de înscriere, pentru a fi semnat de proprietarul ambarcaţiunii sau de reprezentantul proprietarului, conţinând un text
cum ar fi ‘Sunt de acord să fiu condus de regulile de cursă pentru
veliere şi de toate celelalte reguli care guvernează acest concurs’;

(7)

orele şi procedurile pentru inspecţia echipamentului sau măsurători la concurs sau cerinţe pentru certificatele de măsurătoare
sau pentru certificatele de handicap sau clasificare;

(8)

ora şi locul la care instrucţiunile de cursă vor fi
disponibile;

(9)

modificări la regulile de clasă, aşa cum sunt permise conform regulii
87, cu referire specifică la fiecare regulă şi declarând modificarea;

(10) traseul pe care se va alerga;
(11) ora după care nu se va mai face nici un semnal de avertizare în
ultima zi de curse programată;
(12) penalizarea pentru încălcarea unei reguli din partea 2, alta
decât penalizarea de două rotiri;
(13) anularea dreptului de apel, subiect al regulii 70.5;
(14) sistemul de punctaj, dacă diferă de sistemul punctaj-scăzut din
anexa A, incluzând referirea la regulile de clasă sau alte reguli
care guvernează concursul. Specifică numărul de curse
programate şi numărul minim de curse care trebuie să fie
terminate pentru a constitui o serie;
(15) pentru ambarcaţiunile închiriate sau împrumutate dacă se aplică regula G3;
(16) premii.
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J2

SAILING INSTRUCTION CONTENTS

J2.1

The sailing instructions shall include the following information:
(1) that the race will be governed by the rules as defined in The
Racing Rules of Sailing;
(2) a list of any other documents that will govern the event (for
example, The Equipment Rules of Sailing, to the extent that
they apply);
(3) the schedule of races, the classes to race and times of warning
signals for each class;
(4) the course(s) to be sailed, or a list of marks from which the
course will be selected and, if relevant, how courses will be
signalled;
(5) descriptions of marks, including starting and finishing marks,
stating the order in which marks are to be passed and the side
on which each is to be left and identifying all rounding marks
(see rule 28.2);
(6) descriptions of the starting and finishing lines, class flags and
any special signals to be used;
(7) the time limit, if any, for finishing;
(8) the handicap or rating system to be used, if any, and the classes
to which it will apply;
(9) unless stated in the notice of race, the scoring system, if
different from the Low Point System in Appendix A, included
by reference to class rules or other rules governing the event,
or stated in full. State the number of races scheduled and the
minimum number that must be completed to constitute a series;
(10) unless stated in the notice of race, location(s) of official notice
board(s) or address of online notice board.

J2.2

The sailing instructions shall include those of the following that will
apply:
(1) that boats will be required to display advertising chosen and
supplied by the organizing authority (see rule 80 and World
Sailing Regulation 20, Advertising Code) and other
information related to Regulation 20;
(2) replacement of the rules of Part 2 with the right-of-way rules of
the International Regulations for Preventing Collisions at Sea
or other government right-of-way rules, the time(s) or place(s)
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J2

CONŢINUTUL INSTRUCŢIUNILOR DE CURSĂ

J2.1

Instrucţiunile de cursă trebuie să includă următoarele informaţii:
(1) că şi cursa va fi guvernată de reguli aşa cum sunt definite în
regulile de cursă pentru veliere;
(2) o listă a oricăror alte documente care guvernează concursul
(de exemplu, regulile de echipament pentru veliere, în măsura
în care ele se aplică);
(3) programul curselor, clasele de concurs şi orele semnalelor de
avertizare pentru fiecare clasă;
(4) trase(ul)(ele) pe care se va alerga sau o listă a balizelor din care va
fi ales traseul şi, dacă este relevant, cum vor fi semnalizate
traseele;
(5) descrierea balizelor, incluzând balizele de start şi de sosire,
specificând ordinea în care balizele trebuie să fie dublate şi
partea pe care fiecare trebuie să fie lăsată şi identificând toate
balizele de ocolit (vezi regula 28.2);
(6) descrierea liniilor de start şi de sosire, pavilioanele de clasă şi
orice semnale speciale care vor fi folosite;
(7) timpul limită, dacă există, pentru sosire;
(8) sistemul de handicap sau clasificare care va fi folosit, dacă
există, şi clasele cărora li se aplică;
(9) în afară de cazul în care este declarat în anunţul de cursă, sistemul de
punctaj, dacă este diferit de sistemul punctaj-scăzut din anexa A, inclus prin
referire la regulile de clasă sau alte reguli care guvernează concursul sau
declarat în totalitate. Specificaţi numărul de curse programate şi numărul
minim de curse care trebuie să fie terminate pentru a constitui o serie.
(10) În afară de cazul în care este declarat în anunţul de cursă,
locaţi(a)(ile) avizierului oficial sau adresa avizierului online.

J2.2

Instrucţiunile de cursă trebuie să includă acelea care se vor aplica din
următoarele:
(1) că ambarcaţiunilor le va fi cerut să afişeze reclame alese şi
furnizate de autoritatea organizatoare (vezi regula 80 şi
regula 20 World Sailing, codul pentru reclamă) şi alte
informaţii asociate cu regula 20;
(2) înlocuirea regulilor din partea 2 cu regulile de drept de trecere
din Regulamentul Internaţional pentru Prevenirea Coliziunilor
pe Mare sau alte reguli guvernamentale de drept de trecere,
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(3)

(4)
(5)

(6)

(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)

NOTICE OF RACE AND SAILING INSTRUCTIONS

they will apply, and any night signals to be used by the race
committee;
changes to the racing rules permitted by rule 86, referring
specifically to each rule and stating the change (also, if rule
86.2 applies, include the statement from World Sailing
authorizing the change);
changes to the national prescriptions (see rule 88.2);
prescriptions that will apply if boats will pass through the
waters of more than one national authority while racing, and
when they will apply (see rule 88.1);
when appropriate, at an event where entries from other
countries are expected, a copy in English of the national
prescriptions that will apply;
changes to class rules, as permitted under rule 87, referring
specifically to each rule and stating the change;
restrictions controlling changes to boats when supplied by the
organizing authority;
unless included in the notice of race, times or procedures for
equipment inspection or event measurement;
procedure for changing the sailing instructions;
procedure for giving oral changes to the sailing instructions on
the water (see rule 90.2(c));
safety requirements, such as requirements and signals for
personal flotation devices, check-in at the starting area, and
check-out and check-in ashore;
declaration requirements;
signals to be made ashore and location of signal station(s);
the racing area (a chart is recommended);
approximate course length and approximate length of
windward legs;
description of any area designated by the race committee to be
an obstruction (see the definition Obstruction);
the time after which no warning signal will be made on the last
scheduled day of racing;
the time limit, if any, for the first boat to finish and the time
limit, if any, for boats other than the first boat to finish;
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(3)

(4)
(5)

(6)

(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)

or(a)(ele) sau locu(l)(rile) unde se vor aplica, şi orice semnale
de noapte care vor fi folosite de comitetul de cursă;
modificările regulilor de cursă permise de regula 86, cu referire
specifică la fiecare regulă şi declarând modificarea
(deasemenea, dacă se aplică regula 86.2, include o declaraţie de
la World Sailing că autorizează modificarea);
modificările prescripţiilor naţionale (vezi regula 88.2);
prescripţiile care se aplica dacă ambarcaţiunile vor trece
prin apele a mai mult de o autoritate naţională în timp ce
concurează, şi când se aplică ele (vezi regula 88.1);
când este cazul, la un concurs unde sunt aşteptate înscrieri din
alte ţări, o copie în engleză a prescripţiilor naţionale care se vor
aplica;
modificări la regulile de clasă, aşa cum sunt permise conform regulii
87, cu referire specifică la fiecare regulă şi declarând modificarea;
restricţiile controlând modificările la ambarcaţiuni când sunt
furnizate de autoritatea organizatoare;
în afară de cazul în care sunt incluse în anunţul de cursă,
procedurile pentru inspecţia echipamentului sau măsurători;
procedura pentru modificarea instrucţiunilor de cursă;
procedura pentru anunţarea verbală pe apă a modificărilor la
instrucţiunile de cursă (vezi regula 90.2(c));
cerinţele de siguranţă, cum ar fi cerinţele şi semnalele pentru
dispozitivele de flotabilitate personală, controlul la zona de
start şi controlul la plecarea de la mal şi la venirea la mal;
cerinţe de declaraţii;
semnalele ce vor fi făcute pe mal şi locaţia catargului de semnale;
zona de concurs (o hartă este recomandată);
lungimea aproximativă a traseului şi lungimea aproximativă a
laturilor de vânt strâns;
descrierea oricărei zone desemnate de comitetul de cursă ca
fiind un obstacol (vezi definiţia obstacol);
ora după care nici un semnal de avertizare nu va fi făcut în
ultima zi de curse programată;
timpul limită, dacă există, pentru ca prima ambarcaţiune să sosească şi
timpul limită, dacă există, pentru alte ambarcaţiuni decât prima, să sosească;
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(20) time allowances;
(21) location of the starting area and any restrictions on entering it;
(22) any special procedures or signals for individual or general
recall;
(23) boats identifying mark locations;
(24) any special procedures or signals for changing a leg of the
course (see rule 33);
(25) any special procedures for shortening the course or for
finishing a shortened course;
(26) restrictions on use of support boats, plastic pools, radios, etc.;
on trash disposal; on hauling out; and on outside assistance
provided to a boat that is not racing;
(27) the penalty for breaking a rule of Part 2, other than the TwoTurns Penalty;
(28) whether Appendix P will apply;
(29) when and under what circumstances propulsion is permitted
under rule 42.3(i);
(30) time limits, place of hearings, and special procedures for
protests, requests for redress or requests for reopening;
(31) if rule N1.4(b) will apply, the time limit for requesting a
hearing under that rule;
(32) denial of the right of appeal, subject to rule 70.5;
(33) when required by rule 70.3, the national authority to which
appeals and requests may be sent;
(34) the national authority’s approval of the appointment of an
international jury, when required under rule 91(b);
(35) substitution of competitors;
(36) the minimum number of boats appearing in the starting area
required for a race to be started;
(37) when and where races postponed or abandoned for the day will
be sailed;
(38) tides and currents;
(39) prizes;
(40) other commitments of the race committee and obligations of
boats.
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(20) bonificaţii de timp;
(21) amplasarea zonei de start şi orice restricţii pentru intrarea în aceasta;
(22) orice proceduri speciale sau semnale pentru rechemare
individuală sau generală;
(23) ambarcaţiuni identificând poziţiile balizelor;
(24) orice proceduri speciale sau semnale pentru modificarea unei
laturi a traseului (vezi regula 33);
(25) orice proceduri speciale pentru scurtarea traseului sau pentru
sosirea într-o cursă scurtată;
(26) restricţii la folosirea ambarcaţiunilor suporter, a bazinelor de
plastic, a radiourilor, etc.; la aruncarea gunoiului; la scoatere; şi la
ajutorul extern acordat unei ambarcaţiuni care nu concurează;
(27) penalizarea pentru încălcarea unei reguli din partea 2 alta decât
penalizarea de două rotiri;
(28) dacă se va aplica anexa P;
(29) când şi în ce circumstanţe este permisă propulsia în
conformitate cu regula 42.3(i);
(30) timpi limită, locul audierilor şi proceduri speciale pentru proteste, cereri pentru compensare sau cereri pentru redeschidere;
(31) dacă se aplică regula N1.4(b), timpul limită pentru a cere o
audiere conform acestei reguli;
(32) negarea dreptului de apel, subiect a; regulii 70.5;
(33) când este cerut de regula 70.3, autoritatea naţională la care pot
fi trimise apelurile şi cererile;
(34) aprobarea autorităţii naţionale pentru numirea unui juriu
internaţional, când este cerut conform regulii 91(b);
(35) înlocuirea concurenţilor;
(36) numărul minim cerut de ambarcaţiuni care trebuie să apară în
zona de start pentru ca startul unei curse să fie dat;
(37) când şi unde cursele amânate sau abandonate dintr-o zi vor fi
alergate;
(38) maree şi curenţi;
(39) premii;
(40) alte angajamente ale comitetului de cursă şi obligaţii ale
ambarcaţiunilor.
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NOTICE OF RACE GUIDE
This guide provides a notice of race designed primarily for major
championship regattas for one or more classes. It therefore will be
particularly useful for world, continental and national
championships and other events of similar importance. It can be
downloaded from the World Sailing website as a basic text for
producing a notice of race for any particular event.
The guide can also be useful for other events. However, for such
events some of the paragraphs will be unnecessary or undesirable.
Organizing authorities should therefore be careful in making their
choices.
This guide relates closely to Appendix L, Sailing Instructions Guide,
and its expanded version Appendix LE on the World Sailing website,
the introduction to which contains principles that also apply to a
notice of race.
Rule references within the notice of race use RRS, NoR and SI to
denote the source of the rule. ‘RRS x’ is a rule in The Racing Rules
of Sailing. ‘NoR x’ is a rule in the notice of race, and ‘SI x’ is a rule
in the sailing instructions.
To use this guide, first review rule J1 and decide which paragraphs
will be needed. Paragraphs that are required by rule J1.1 are
marked with an asterisk (*). Delete all inapplicable or unnecessary
paragraphs. Select the version preferred where there is a choice.
Follow the directions in the left margin to fill in the spaces where a
solid line ( _____ ) appears and select the preferred wording if a
choice or option is shown in brackets ([ . . . ]).
After deleting unused paragraphs, renumber all paragraphs in
sequential order. Be sure that paragraph numbers are correct where
one paragraph refers to another.
Care should be taken to ensure that there is no conflict between a
rule in the notice of race and a rule in the sailing instructions.
If the notice of race is made available electronically, printed copies
should be provided on request.
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GHIDUL ANUNŢULUI DE CURSĂ
Acest ghid furnizează un anunţ de cursă destinat în principal pentru
regatele campionatelor majore pentru una sau mai multe clase. De
aceea el va fi folositor în special pentru campionate mondiale, continentale şi naţionale şi alte concursuri de o importanţă similară. El
poate fi descărcat de pe website-ul World Sailing ca un text de bază
pentru producerea unui anunţ de cursă pentru orice concurs anume.
Ghidul poate fi deasemenea folositor pentru alte concursuri. Totuşi,
pentru asemenea concursuri unele din paragrafe vor fi nenecesare
sau nedorite. Autorităţile organizatoare trebuie de aceea să fie
grijulii în a-şi face alegerile.
Acest ghid este în relaţie apropiată cu anexa L, ghidul instrucţiunilor
de cursă şi versiunea sa extinsă anexa LE de pe website-ul World
Sailing a cărui introducere conţine principiile care se aplică
deasemenea unui anunţ de cursă.
Referinţele regulilor în anunţul de cursă folosesc RRS, NoR sau SI
care denotă sursa regulii. ‘RRS x’ este o egulă din regulile de cursă
pentru veliere, ‘NoR x’ este o regulă în anunţul de cursă şi ‘SI x’ este
o regulă în instrucţiunile de cursă.
Pentru a folosi acest ghid revedeţi întâi regula J1 şi decideţi care
paragrafe vor fi necesare. Paragrafele care sunt cerute de regula J1.1
sunt marcate cu un asterisk (*). Ştergeţi toate paragrafele neaplicabile
sau nenecesare. Alegeţi versiunea preferată unde există o alternativă.
Urmaţi indicaţiile din marginea din stânga pentru a completa
spaţiile unde apare o linie continuă ( ____ ) şi alegeţi fraza preferată
dacă o alternativă sau opţiune este arătată în paranteze ([ . . . ]).
După ştergerea paragrafelor nefolosite, renumerotaţi în ordine
secvenţială toate paragrafele. Asiguraţivă că numerele paragrafelor
sunt corecte acolo unde un paragraf se referă la un altul.
Trebuie luate măsuri de precauţie pentru a se asigura că nu există conflict
între o regulă din anunţul de cursă şi o regulă din instrucţiunile de cursă.
Dacă anunţul este făcut disponibil în mod electronic, copii printate
trebuie să fie furnizate la cerere.
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The items listed below, when applicable, should be distributed with
the notice of race, but should not be included as numbered
paragraphs in the notice.
1 An entry form, to be signed by the boat’s owner or owner’s
representative, containing words such as ‘I agree to be bound by
The Racing Rules of Sailing and by all other rules that govern
this event.’
2 For an event where entries from other countries are expected, the
applicable national prescriptions in English.
3 List of sponsors, if appropriate.
4 Lodging and camping information.
5 Description of meal facilities.
6 Race committee and protest committee members.
7 Special mooring or storage requirements.
8 Sail and boat repair facilities and ship’s chandlers.
9 Availability of chartered or loaned boats and whether rule G3
will apply.
On separate lines, insert
the full name of the
regatta, the inclusive
dates from equipment
inspection, event
measurement or the
practice race until the
final race or closing
ceremony, the name of the
organizing authority, and
the city and country.

NOTICE OF RACE
The notation ‘[DP]’ in a rule in the NoR means
that the penalty for a breach of that rule may, at
the discretion of the protest committee, be less
than disqualification.
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1

RULES

1.1*

The regatta will be governed by the rules
as defined in The Racing Rules of Sailing.

Anexa K

GHIDUL ANUNŢULUI DE CURSĂ

Articolele listate mai jos trebuie, când este aplicabil, să fie
distribuite cu anunţul de cursă dar nu trebuie să fie incluse ca
paragrafe numerotate în anunţ.
1 Un formular de înscriere, pentru a fi semnat de proprietarul ambarcaţiunii sau de reprezentantul proprietarului, conţinând un text
cum ar fi ‘Sunt de acord să fiu condus de regulile de cursă pentru
veliere şi de toate celelalte reguli care guvernează acest concurs’.
2 La un concurs unde sunt aşteptate înscrieri din alte ţări,
prescripţiile naţionale aplicabile în limba engleză.
3 Lista sponsorilor, dacă este cazul.
4 Informaţii despre cazare şi campare.
5 Descrierea facilităţilor de hrană.
6 Membrii comitetului de cursă şi ai comitetului de protest.
7 Cerinţe speciale de amarare şi depozitare.
8 Facilităţi de reparaţii de vele şi ambarcaţiuni şi agenţi de aprovizionare.
9 Disponibilităţi de a închiria sau împrumuta ambarcaţiuni şi dacă
se va aplica regula G3.
Pe linii separate, inseraţi
denumirea întreagă a
regatei, datele inclusive
de la inspecţia
echipamentului,
măsurători sau cursa de
antrenament până la
cursa finală sau
ceremonia de închidere,
numele autorităţii organizatoare şi oraşul şi ţara.

ANUNŢ DE CURSĂ
Notaţia ,[DP], în o regulă din NoR înseamnă că
penalizarea pentru încălcarea acelei reguli poate,
la discreţia comitetului de protest, să fie mai puţin
decât descalificare.
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REGULI

1.1*

Regatta va fi guvernată de reguli aşa cum sunt
definite în regulile de cursă pentru veliere.
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Use the first sentence if
appropriate. Insert the
name. List by number and
title the prescriptions that
will not apply (see RRS
88). Use the second
sentence if it applies and
if entries from other
countries are expected,
and state the relevant
prescriptions in full.

1.2

[The following prescriptions of the _____
national authority will not apply: _____.]
[The prescriptions that may require
advance preparation are stated in full
below.]

(OR)
Use if appropriate, but
only if the national
authority for the venue of
the event has not adopted
a prescription to RRS 88.

1.2

No national prescriptions will apply.

List by name any other
documents that govern the
event; for example, The
Equipment Rules of
Sailing, to the extent that
they apply.

1.3*

_____ will apply.

See RRS 86. Insert the
rule number(s) and
summarize the changes.

1.4

Racing rule(s) _____ will be changed as
follows: _____. The changes will appear
in full in the sailing instructions. The
sailing instructions may also change other
racing rules.

(OR)
See RRS 86. Either insert
here the rule number(s)
and state the changes, or,
if not using this NoR, do
the same in each NoR that
changes a racing rule.

1.4

Racing rule(s) _____ will be changed as
follows: _____.

Insert the rule number(s)
and class name. Make a
separate statement for the
rules of each class.

1.5

Under RRS 87, rule(s) _____ of the _____
class rules [will not apply] [is (are)
changed as follows: _____ ].
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Folosiţi prima propoziţie
dacă este cazul. Inseraţi
numele. Listaţi cu număr
şi titlu prescripţiile care
nu se aplică (vezi RRS
88). Folosiţi a doua
propoziţie, dacă se aplică
şi sunt aşteptate înscrieri
din alte ţări şi declaraţi
complet prescripţiile
relevante.

1.2

[Următoarele prescripţii ale autorităţii
naţionale ____________ nu se vor aplica:
_______________.] [Prescripţiile care pot
necesita pregătiri în avans sunt complet
declarate mai jos.]

(SAU)
Folosiţi dacă este cazul, dar
numai dacă autoritatea
naţională a locaţiei
concursului nu a adoptat o
prescripţie la RRS 88.

1.2

Nu se vor aplica prescripţii naţionale.

Listaţi după titlu orice alt
document care guvernează
concursul, de exemplu,
reguli de echipament
pentru veliere, cu condiţia
ca ele să se aplice.

1.3*

_____ se vor aplica.

Vezi RRS 86. Inseraţi
numărul regulii şi
sumarul modificărilor.

1.4

Regulile de cursă _____ vor fi modificate
după cum urmează: _____. Modificările
vor apărea complet în instrucţiunile de
cursă. Instrucţiunile de cursă pot
deasemenea modifica alte reguli de cursă.

(SAU)
Vezi RRS 86. Fie inseraţi
numărul regulii şi declaraţi
modificările sau, dacă nu se
foloseşte acest NoR, faceţi la
fel în fiecare NoR care
modifică o regulă de cursă.

1.4

Regul(a)(ile) de cursă ______ va(vor) fi
modificat(ă)(e) după cum urmează _____:.

Inseraţi numărul regulii şi
numele clasei. Faceţi
declaraţii separate pentru
regulile fiecărei clase.

1.5

Conform RRS 87, regul(a)(ile) ____ din regulile clasei _____ [nu se vor aplica] [este
(sunt) modificat(ă)(e) după cum urmează: ____ ].

133

Appendix K

NOTICE OF RACE GUIDE

1.6

If there is a conflict between languages the
English text will take precedence.

1.7

The sailing instructions will consist of the
instructions in RRS Appendix S, Standard
Sailing Instructions, and supplementary
sailing instructions that will be on the
official notice board located at _____.

2

ADVERTISING

See World Sailing
Regulation 20,
Advertising Code. Include
other applicable
information related to
Regulation 20.

2.1

Competitor advertising will be restricted
as follows: ______.

See World Sailing
Regulation 20.4.

2.2

Boats [shall] [may be required to] display
advertising chosen and supplied by the
organizing authority. If this rule is broken,
World Sailing Regulation 20.9.2 applies.
[DP]

3*

ELIGIBILITY AND ENTRY

3.1

The regatta is open to all boats of the
_____ class(es).

Use only if RRS Appendix
S, Standard Sailing
Instructions, will be used.
Insert the location.

Insert the class(es).

(OR)
Insert the class(es) and
eligibility requirements.

3.1

The regatta is open to boats of the _____
class(es) that _____.

Insert the postal, fax and
email addresses and entry
closing date.

3.2

Eligible boats may enter by completing the
attached form and sending it, together with
the required fee, to _____ by _____.

Insert any conditions.

3.3

Late entries will be accepted under the
following conditions: _____.

Insert any restrictions.

3.4

The following restrictions on the number
of boats apply: _____.
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1.6

Dacă este un conflict între limbaje, textul
în engleză va prevala.

1.7

Instrucţiunile de cursă vor consta din
instrucţiunile din RRS Anexa S,
instrucţiuni de cursă standard şi
suplimentar instrucţiunile de cursă care
vor fi pe avizierul oficial aflat la _____.

2

RECLAME

Vezi regula 20 World
Sailing, codul de
reclamă. Includeţi
alte informaţii
aplicabile asociate cu
regula 20.

2.1

Reclamele concurenţilor vor fi restricţionate după cum urmează:____

Vezi regula 20 World
Sailing.

2.2

Ambarcaţiuni(le)(lor) [trebuie] [li se poate
cere] să afişeze reclame alese şi furnizate
de autoritatea organizatoare. Dacă este
încălcată această regulă, se aplică regula
20.9.2 World Sailing. [DP]

3*

ELIGIBILITATE ŞI ÎNSCRIERI

3.1

Regatta este deschisă tuturor ambarcaţiunilor din clas(a)(ele) _____.

Folosiţi numai dacă RRS
Anexa S, instrucţiuni de
cursă standard, va fi folosită.
Insert the location.

Inseraţi clas(a)(ele).

(SAU)
Inseraţi clas(a)(ele)şi
cerinţele de eligibilitate.

3.1

Regatta este deschisă ambarcaţiunilor din
clas(a)(ele) _____ care _____.

Inseraţi adresa poştală,
fax şi email şi data de
închidere a înscrierilor.

3.2

Ambarcaţiunile eligibile se pot înscrie completând formularul ataşat şi trimiţându-l,
împreună cu taxa cerută, la _____ prin _____.

Inseraţi orice condiţii.

3.3

Înscrierile întârziate vor fi acceptate cu
următoarele condiţii: _____.

Inseraţi orice restricţii.

3.4

Se aplică următoarele restricţii la numărul
de ambarcaţiuni: _____.
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4
Insert any requirements.

Insert all required fees for
racing.

Insert optional fees (for
example, for social
events).

CLASSIFICATION
The following classification requirements
will apply (see RRS 79): _____.

5

FEES

5.1

Required fees are as follows:

5.2

Class

Fee

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Other fees:
_____
_____

6

The regatta will consist of a qualifying
series and a final series.

Use only when a class is
divided into fleets racing
a qualifying series and a
final series.

7

SCHEDULE

7.1*

Registration:
Day and date _____

Insert the day, date and
times.

From _____
7.2

Insert the day, date and
times.

QUALIFYING SERIES AND FINAL
SERIES

To _____

Equipment inspection and event
measurement:
Day and date _____
From _____

To _____
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4
Inseraţi orice cerinţe.

Inseraţi toate taxele
cerute pentru a concura.

Inseraţi taxele opţionale
(de exemplu, pentru
evenimente sociale).

CLASSIFICARE
Următoarele cerinţe de clasificare se vor
aplica (vezi RRS 79): _____.

5

TAXE

5.1

Taxele cerute sunt după cum urmează:

5.2

Clasa

Taxa

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Alte taxe:
_____
_____

6

Regatta va consta din serii de calificare şi
o serie finală.

Folosiţi numai când o
clasă este divizată în flote
concurând în serii de calificare şi o serie finală.

7

PROGRAM

7.1*

Înscrieri:
Ziua şi data _____

Inseraţi ziua, data şi
orele.

De la _____
7.2

Inseraţi ziua, data şi
orele.

SERII DE CALIFICARE ŞI SERII
FINALE

La _____

Inspecţia echipamentului şi
măsurători:
Ziua şi data _____
De la _____

La _____
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Revise as desired and
insert the dates and
classes. Include a practice
race if any. When the
series consists of
qualifying races and final
races, specify them. The
schedule can also be
given in an attachment.

Insert the classes and
numbers.

7.3*

7.4

Dates of racing:
Date

Class _____

Class _____

_____

racing

racing

_____

racing

reserve day

_____

reserve day

racing

_____

racing

racing

_____

racing

racing

Number of races:
Class

Number

Races per day

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Insert the time.

7.5*

The scheduled time of the warning signal
for the [practice race] [first race] [each
day] is _____.

Use when it would be
helpful to competitors to
know this time before the
event. Insert the time.

7.6

On the last scheduled day of racing no
warning signal will be made after _____.

8

MEASUREMENT

8.1

Each boat shall produce a
[measurement] [rating] certificate.

valid

(OR)
8.1

Each boat shall produce a valid
[measurement] [rating] certificate. In
addition the following equipment [may]
[will] be inspected or measured: _____.

8.2

A boat shall comply with RRS 78.1 at
____.

9

SAILING INSTRUCTIONS

List the equipment with
appropriate references to
the class rules.
Insert the time(s).

Insert the time, date and
location.
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The sailing instructions will be available
after _____ on _____ at _____.
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Revizuiţi după dorinţă şi
inseraţi datele şi clasele.
Includeţi o cursă de
antrenament dacă există.
Când seria constă în
curse de calificare şi
curse finale, specificaţi-le.
Programul poate fi dat
deasemenea într-o anexă.

Inseraţi clasele şi
numerele.

7.3*

7.4

Date de cursă:
Data

Clasa _____

Clasa _____

_____

curse

curse

_____

curse

zi de rezervă

_____

zi de rezervă

curse

_____

curse

curse

_____

curse

curse

Numărul curselor:
Clasa

Numărul

Curse pe zi

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Inseraţi ora.

7.5*

Ora programată a semnalului de avertizare
pentru [cursa de antrenament] [prima
cursă] [fiecare zi] este _____.

Folosiţi când ar fi folositor
pentru concurenţi să cunoască acest timp înainte de
concurs. Inseraţi ora.

7.6

În ultima zi de curse programată nici un semnal de avertizare nu va fi făcut după _____.

8

MĂSURĂTORI

8.1

Fiecare ambarcaţiune trebuie să prezinte un
certificat valabil de [măsurătoare] [clasificare].

(SAU)
Fiecare ambarcaţiune trebuie să prezinte un
certificat valabil de [măsurătoare] [clasificare].
Suplimentar următoarele echipamente [pot]
[vor] fi inspectate sau măsurate: _____.

Listaţi echipamentul cu
referirile către regulile de
clasă adecvate.
Inseraţi ora (orele)

Inseraţi ora, data şi
locaţia.
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8.2

O ambarcaţiune trebuie să se conformeze cu
RRS 78.1 la ____.

9

INSTRUŢIUNI DE CURSĂ
Instrucţiunile de cursă vor fi disponibile
după _____ pe _____ la _____.
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10

VENUE

Insert a number or letter.
Provide a marked map
with driving instructions.

10.1

Attachment _____ shows the location of
the regatta harbour.

Insert a number or letter.
Provide a marked map or
chart.

10.2

Attachment _____ shows the location of
the racing areas.

11

THE COURSES
The courses to be sailed will be as follows:
_____.

Include the description.

(OR)
Insert a number or letter.
A method of illustrating
various courses is shown
in Addendum A of
Appendix L or LE. Insert
the course length if
applicable.

The diagrams in Attachment _____ show
the courses, including the approximate
angles between legs, the order in which
marks are to be passed, and the side on
which each mark is to be left. [The
approximate course length will be _____.]
12

PENALTY SYSTEM

Include paragraph 12.1
only when the Two-Turns
Penalty will not be used.
Insert the number of
places or describe the
penalties.

12.1

The Scoring Penalty, RRS 44.3, will
apply. The penalty will be _____ places.

12.1

The penalties are as follows: _____.

Insert the class(es).

12.2

For the _____ class(es) RRS 44.1 is
changed so that the Two-Turns Penalty is
replaced by the One-Turn Penalty.

Include only if the protest
committee is an
international jury or
another provision of RRS
70.5 applies.

12.3

Decisions of the [protest committee]
[international jury] will be final as
provided in RRS 70.5.

(OR)
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10

LOCAŢIE

Inseraţi un număr sau o literă. Furnizaţi o hartă marcată cu direcţii de urmat.

10.1

Ataşament-ul _____ arată locaţia portului
regattei.

Inseraţi un număr sau o
literă. Furnizaţi o hartă
marcată sau o schiţă.

10.2

Ataşament-ul _____ arată locaţia zonelor
de concurs.

11

TRASEELE
Traseele pentru a fi alergate vor fi după
cum urmează: _____.

Includeţi descrierea.

(SAU)
Diagrama din Ataşamentul _______ arată
traseele, incluzând unghiurile aproximative între laturi, ordinea în care balizele
trebuiesc dublate şi partea pe care fiecare
baliză trebuie să fie lăsată. [Lungimea
aproximativă a traseului va fi _______.]

Inseraţi un număr sau
literă. O metodă de a
ilustra diferite trasee este
arătată în Adenda A a
Anexei L sau LE. Inseraţi
lungimea traseului dacă
este aplicabil.

12

SISTEM DE PENALIZARE

12.1

Se va aplica punctajul de penalizare, RRS
44.3. Penalizarea va fi _____ locuri.

Includeţi paragraful 12.1
numai când nu se va
folosi penalizarea de
două rotiri. Inseraţi
numărul de locuri sau
descrieţi penalizările.

(SAU)
12.1

Penalizările sunt după cum urmează: _____.

Inseraţi clas(a)(ele).

12.2

Pentru clas(a)(ele) _____ RRS 44.1 este
modificată astfel încât penalizarea de două
rotiri este înlocuită cu penalizarea de o rotire.

Includeţi numai dacă şi
comitetul de protest este
un juriu internaţional sau
se aplică altă prevedere a
RRS 70.5.

12.3

Deciziile [comitetului de protest] [juriului
internaţional] vor fi definitive aşa cum este
prevăzut în regula 70.5.
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13

SCORING

Include only if the Low
Point System of Appendix
A will not be used.
Describe the system.

13.1

The scoring system is as follows: _____.

Insert the number.

13.2

_____ races are required to be completed
to constitute a series.

Insert the numbers
throughout.

13.3

(a) When fewer than _____ races have
been completed, a boat’s series score
will be the total of her race scores.
(b) When from _____ to _____ races
have been completed, a boat’s series
score will be the total of her race
scores excluding her worst score.
(c) When _____ or more races have been
completed, a boat’s series score will
be the total of her race scores
excluding her two worst scores.

14

SUPPORT BOATS
Support boats shall be marked with _____.
[DP]

Insert the identification
markings. National letters
are suggested for
international events.

15

BERTHING
Boats shall be kept in their assigned places
while they are in the [boat park] [harbour].
[DP]

16

HAUL-OUT RESTRICTIONS
Keelboats shall not be hauled out during
the regatta except with and according to
the terms of prior written permission of
the race committee. [DP]
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13

PUNCTAJ

Includeţi numai dacă
sistemul punctaj scăzut
din anexa A nu se aplică.
Descrie sistemul.

13.1

Sistemul de punctaj va fi după cum urmează: ___.

Inseraţi numărul.

13.2

Este necesar să fie terminate _____ curse
pentru a constitui o serie.

Inseraţi numerele peste
tot

13.3

(a) Când mai puţin de ____ curse au fost
terminate, punctajul unei ambarcaţiuni
în serie va fi totalul punctelor curselor sale.
(b) Când de la ____ la ____ curse au fost
îndeplinite punctajul unei ambarcaţiuni
în serie va fi totalul punctelor curselor
sale excluzând punctajul său cel mai rău.
(c) Când ___ sau mai multe curse au fost
terminate punctajul unei ambarcaţiuni
în serie va fi totalul punctelor curselor sale
excluzând cele mai rele două punctaje ale sale.

14

AMBARCAŢIUNI SUPORTER
Ambarcaţiunile suporter trebuie să fie
marcate cu _____. [DP]

Inseraţi insemnele de identificare. Pentru concursurile internaţionale sunt
sugerate literele naţionale

15

PARCARE
Ambarcaţiunile trebuiesc ţinute în locurile
desemnate lor cât timp sunt în [parking-ul
ambarcaţiunilor] [port]. [DP]

16

RESTRICŢII LA SCOATEREA DE LA APĂ
Ambarcaţiunile cu chilă nu trebuie să fie scoase
de la apă pe parcursul regattei exceptând cu şi
în conformitate cu termenii unei permisiuni
prealabile scrisă a comitetului de cursă. [DP]
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17

DIVING EQUIPMENT AND PLASTIC
POOLS
Underwater breathing apparatus and
plastic pools or their equivalent shall not
be used around keelboats between the
preparatory signal of the first race and the
end of the regatta. [DP]

18

Except in an emergency, a boat that is
racing shall not make voice or data
transmissions and shall not receive voice
or data communication that is not
available to all boats. [DP]

Insert any alternative text
that applies. Describe any
radio communication
bands or frequencies that
will be used or allowed.

19

PRIZES
Prizes will be given as follows: _____.

If perpetual trophies will
be awarded state their
complete names.

20

DISCLAIMER OF LIABILITY
Competitors participate in the regatta
entirely at their own risk. See RRS 4,
Decision to Race. The organizing
authority will not accept any liability for
material damage or personal injury or
death sustained in conjunction with or
prior to, during, or after the regatta.

The laws applicable to the
venue in which the event
is held may limit
disclaimers. Any
disclaimer should be
drafted to comply with
those laws.

21

INSURANCE
Each participating boat shall be insured
with valid third-party liability insurance
with a minimum cover of _____ per
incident or the equivalent.

Insert the currency and
amount.

22
Insert necessary contact
information.

RADIO COMMUNICATION

FURTHER INFORMATION
For further information please contact
_____.
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17

ECHIPAMENT DE SCUFUNDARE ŞI
BAZINE DE PLASTIC
Aparate de respiraţie subacvatică şi bazine
de plastic sau echivalentul acestora nu
trebuie să fie folosite în jurul ambarcaţiunilor cu chilă între semnalul preparator al
primei curse şi sfârşitul regattei. [DP]

18

Exceptând o urgenţă, o ambarcaţiune care
concurează nu trebuie să facă transmisii de
voce sau date şi nu trebuie să primească
comunicaţii de voce sau date nu sunt
disponibile tuturor ambarcaţiunilor. [DP].

Inseraţi orice text alternativ
care se aplică. Descrieţi orice benzi sau frecvenţe care
vor fi folosite sau permise
pentru comunicaţii radio.

19

PREMII
Premiile vor fi date după cum urmează: _____.

Dacă vor fi acordate
trofee perpetuu, declaraţi
denumirea lor completă.

20

DECLINAREA RESPONSABILITĂŢII
Concurenţii participă în regatta în întregime
pe risc propriu. Vezi RRS 4, Decizia de a
concura. Autoritatea organizatoare nu va
accepta nici o responsabilitate pentru
pagube materiale sau rănire personală sau
moarte survenite în legătură cu sau înainte
de, în timpul sau după regatta.

Legile aplicabile în
locaţia în care se ţine
concursul pot limita
declinările. Orice
declinare trebuie să fie
concepută pentru a se
conforma cu acele legi.

21

ASIGURARE
Fiecare ambarcaţiune participantă trebuie
să fie asigurată cu o asigurare valabilă de
răspundere pentru terţi cu a acoperire minimă de ____ pe incident sau echivalent.

Inseraţi valuta şi
cuantumul.

22
Inseraţi informaţiile de
contact necesare.

COMUNICAŢII RADIO

INFORMAŢII SUPLIMENTARE
Pentru informaţii suplimentare vă rog
contactaţi _____.
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This guide provides a set of tested sailing instructions designed
primarily for major championship regattas for one or more classes.
It therefore will be particularly useful for world, continental and
national championships and other events of similar importance. The
guide can also be useful for other events; however, for such events
some of these instructions will be unnecessary or undesirable. Race
officers should therefore be careful in making their choices.
An expanded version of the guide, Appendix LE, is available on the
World Sailing website. It contains provisions applicable to the
largest and most complicated multi-class events, as well as
variations on several of the sailing instructions recommended in this
appendix. It will be revised from time to time, to reflect advances in
race management techniques as they develop, and can be
downloaded as a basic text for producing the sailing instructions for
any particular event. Appendix L can also be downloaded from the
World Sailing website.
The principles on which all sailing instructions should be based are
as follows:
1 They should include only two types of statement: the intentions of
the race committee and protest committee and the obligations of
competitors.
2 They should be concerned only with racing. Information about
social events, assignment of moorings, etc., should be provided
separately.
3 They should not change the racing rules except when clearly
desirable. (When they do so, they must follow rule 86 by referring
specifically to the rule being changed and stating the change.)
4 They should not repeat or restate any of the racing rules.
5 They should not repeat themselves.
6 They should be in chronological order; that is, the order in which
the competitor will use them.
7 They should, when possible, use words or phrases from the
racing rules.
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Acest ghid asigură un set de instrucţiuni de cursă testate destinate în
principal pentru regatele campionatelor majore pentru una sau mai multe
clase. De aceea ele vor fi folositoare în special pentru campionate mondiale, continentale şi naţionale şi alte concursuri de o importanţă similară.
Ghidul poate fi deasemenea util pentru alte concursuri; totuşi, pentru asemenea concursuri unele din aceste instrucţiuni vor fi nenecesare sau nedorite. Ofiţerii de cursă trebuie de aceea să fie grijulii în a-şi face alegerile.
O versiune extinsă a ghidului, anexa LE, este disponibilă pe websiteul World Sailing. El conţine prevederi aplicabile celor mai mari şi
mai complicate concursuri multi-clase, ca şi variante a unor
instrucţiuni de cursă recomandate în această anexă. El va fi revizuit
din timp în timp, pentru a reflecta progresul în tehnicile de
organizarea cursei în timpul dezvoltării lor, şi pot fi descărcate ca
un text de bază pentru elaborarea instrucţiunilor de cursă pentru
oricare concurs anume. Anexa L poate fi deasemenea descărcată de
pe website-ul World Sailing.
Principiile pe care toate instrucţiunile de cursă trebuie să fie bazate
sunt după cum urmează:
1 Ele trebuie să includă numai două tipuri de declaraţii: intenţiile
comitetului de cursă şi ale comitetului de protest şi obligaţiile
concurenţilor.
2 Ele trebuie să fie interesate numai de cursă. Informaţiile despre
evenimentele sociale, atribuirea de dane, etc., trebuie să fie
prevăzute separat.
3 Ele nu trebuie să modifice regulile de cursă exceptând când este clar
dezirabil. (Când fac aceasta, ele trebuie să respecte regula 86 prin
referirea specifică la regula modificată şi declarând modificarea.)
4 Ele nu trebuie să repete sau să redeclare nici una din regulile de cursă.
5 Ele nu trebuie să se repete pe ele însele.
6 Ele trebuie să fie în ordine cronologică; care este ordinea în care
le vor folosi concurenţii.
7 Ele trebuie, când este posibil, să folosească cuvinte sau fraze din
regulile de cursă.
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Rule references within the sailing instructions use RRS, SI and NoR
to denote the source of the rule. ‘RRS x’ is a rule in The Racing
Rules of Sailing. ‘SI x’ is a rule in the sailing instructions, and ‘NoR
x’ is a rule in the notice of race.
To use this guide, first review rule J2 and decide which instructions
will be needed. Instructions that are required by rule J2.1 are
marked with an asterisk (*). Delete all inapplicable or unnecessary
instructions. Select the version preferred where there is a choice.
Follow the directions in the left margin to fill in the spaces where a
solid line ( _____ ) appears and select the preferred wording if a
choice or option is shown in brackets ([ . . . ]).
After deleting unused instructions, renumber all instructions in
sequential order. Be sure that instruction numbers are correct where
one instruction refers to another.
Care should be taken to ensure that there is no conflict between a
rule in the notice of race and a rule in the sailing instructions.
If the sailing instructions are made available electronically, printed
copies should be provided on request.
On separate lines, insert
the full name of the
regatta, the inclusive
dates from equipment
inspection, event
measurement or the
practice race until the
final race or closing
ceremony, the name of the
organizing authority, and
the city and country.

SAILING INSTRUCTIONS
The notation ‘[DP]’ in a rule in the SI means that
the penalty for a breach of that rule may, at the
discretion of the protest committee, be less than
disqualification.
1
RULES
1.1*

The regatta will be governed by the rules
as defined in The Racing Rules of Sailing.
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Referirile la reguli din instrucţiunile de cursă folosesc RRS, SI şi
NoR pentru a denota sursa regulii. ‘RRS x’ este o regulă în regulile
de cursă pentru veliere. ‘SI x’ este o regulă în instrucţiunile de cursă
şi ‘NoR x’ este o regulă în anunţul de cursă.
Pentru a folosi acest ghid, revedeţi mai întâi regula J2 şi decideţi care
instrucţiuni vor fi necesare. Instrucţiunile care sunt cerute de regula
J2.1 sunt marcate cu un asterisc (*). Ştergeţi toate instrucţiunile
neaplicabile sau nenecesare. Alegeţi versiunea preferată când există
variante. Urmaţi indicaţiile din marginea din stânga pentru a
completa spaţiile unde apare o linie continuă ( ____ ) şi alegeţi fraza
preferată dacă o variantă sau opţiune este arătată în paranteze ([ . . . ]).
După ştergerea instrucţiunilor nefolosite, renumerotaţi toate
instrucţiunile în ordine secvenţială. Asiguraţi-vă că numerele
instrucţiunilor sunt corecte unde o instrucţiune se referă la alta.
Trebuie luate măsuri de precauţie pentru a se asigura că nu există conflict
între o regulă din anunţul de cursă şi o regulă din instrucţiunile de cursă.
Dacă instrucţiunile de cursă sunt făcute disponibile în mod
electronic, copii printate trebuie să fie furnizate la cerere.
Pe linii separate, inseraţi
denumirea completă a
regatei, datele inclusive
de la inspecţia
echipamentului,
măsurători sau cursa de
antrenament până la
cursa finală sau
ceremonia de închidere,
numele autorităţii organizatoare şi oraşul şi ţara.

INSTRUCŢIUNI DE CURSĂ
Notaţia [DP] într-o regulă din SI înseamnă că
penalizarea pentru încălcarea acelei reguli poate,
la discreţia comitetului de protest, să fie mai puţin
decât descalificare.
1
REGULI
1.1*

Regatta va fi guvernată de reguli aşa cum sunt
definite în regulile de cursă pentru veliere.
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Use the first sentence if
appropriate. Insert the
name. List by number and
title the prescriptions that
will not apply (see RRS
88.2). Use the second
sentence if it applies and
if entries from other
national authorities are
expected, and state the
prescriptions in full.
Include the prescriptions
in English when
appropriate (see RRS
90.2(b)).
Use if appropriate, but
only if the national
authority for the venue of
the event has not adopted
a prescription to RRS 88.

1.2

[The following prescriptions of the _____
national authority will not apply: _____.]
[The prescriptions that will apply are
stated in full below.]

(OR)
No national prescriptions will apply.
1.2

List by name any other
documents that govern the
event; for example, The
Equipment Rules of
Sailing, to the extent that
they apply.

1.3*

_____ will apply.

See RRS 86. Either insert
here the rule number(s)
and state the changes, or,
if not using this
instruction, do the same
in each instruction that
changes a racing rule.

1.4

Racing rule(s) _____ will be changed as
follows: _____.

Insert the rule number(s)
and class name. Make a
separate statement for the
rules of each class.

1.5

Under RRS 87, rule(s) _____ of the _____
class rules [will not apply] [is (are)
changed as follows: _____].

1.6

If there is a conflict between languages the
English text will take precedence.
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Folosiţi prima propoziţie dacă este cazul.
Inseraţi numele. Listaţi
cu număr şi titlu
prescripţiile care nu se
aplică (vezi RRS 88.2).
Folosiţi a doua
propoziţie dacă se aplică
şi sunt aşteptate înscrieri
ale altor autorităţi
naţionale, şi declaraţi
prescripţiile complet.
Includeţi prescripţiile în
engleză când este cazul
(vezi RRS 90.2(b)).
Folosiţi dacă este cazul dar
numai dacă autoritatea
naţională a locaţiei concursului nu a adoptat o
prescripţie la RRS 88

1.2

[Următoarele prescripţii ale autorităţii
naţionale _____ nu se vor aplica: _____.]
[Prescripţiile care se vor aplica sunt
complet declarate mai jos.]

(SAU)
Nu se vor aplica prescripţii naţionale.
1.2

Listaţi după titlu orice alt
document care guvernează
concursul; de exemplu,
regulile de echipament
pentru veliere, cu condiţia
ca ele să se aplice.

1.3*

_____ se vor aplica.

Vezi RRS 86. Fie inseraţi
aici număr(ul)(ele) reguli(i)(lor) şi declaraţi modificările sau, dacă nu folosiţi această instrucţiune,
faceţi la fel în fiecare instrucţiune care modifică o regulă.

1.4

Regul(a)(ile) de cursă _____ (va)(vor) fi
modificat(ă)(e) după cum urmează: _____.

Inseraţi numărul regulii şi
numele clasei. Faceţi o declaraţie separată pentru
regulile fiecărei clase.

1.5

Conform RRS 87, regul(a)(ile) _____ din regulile
clasei _____ [nu se (va)(vor) aplica] [(este) (sunt)
modificat(ă)(e) după cum urmează _____].

1.6

Dacă este un conflict între limbaje, textul
în engleză va prevala.
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Insert the location(s). If
notices are online, state
how and where they may
be found.

2*

NOTICES TO COMPETITORS
Notices to competitors will be posted on
the official notice board(s) located at
____.

3

CHANGES TO SAILING
INSTRUCTIONS
Any change to the sailing instructions will
be posted before 0900 on the day it will
take effect, except that any change to the
schedule of races will be posted by 2000
on the day before it will take effect.

4
4.1

SIGNALS MADE ASHORE
Signals made ashore will be displayed at
_____.
When flag AP is displayed ashore, ‘1
minute’ is replaced with ‘not less than
_____ minutes’ in the race signal AP.

Change the times if
different.

Insert the location.

4.2
Insert the number of
minutes.

(OR)
4.2

Flag D with one sound means ‘The
warning signal will be made not less than
_____ minutes after flag D is displayed.
[Boats are requested not to leave the
harbour until this signal is made.] [Boats
shall not leave the harbour until this signal
is made. [DP]]’

5

SCHEDULE OF RACES

5.1*

Dates of racing:

Insert the number of
minutes.

Revise as desired and
insert the dates and
classes. Include a practice
race if any. When the
series consists of
qualifying races and final
races, specify them. The
schedule can also be
given in an attachment.

Date

Class ____

Class ____

_____

racing

racing

_____

racing

reserve day

_____

reserve day

racing

_____

racing

racing

_____

racing

racing
143

Anexa L

GHIDUL INSTRUCŢIUNILOR DE CURSĂ

Inseraţi locaţi(a)(ile).
Dacă anunţurile sunt
online, declaraţi cum şi
unde pot fi găsite.

2*

ANUNŢURI CĂTRE CONCURENŢI
Anunţurile către concurenţi vor fi afişate
la panou(l)(rile) oficial(e) de afişaj
amplasat(e) la _____.

3

MODIFICĂRI LA INSTRUCŢIUNILE
DE CURSĂ
Orice modificare la instruţiunile de cursă va
fi afişată înainte de 0900 în ziua în care se va
aplica, exceptând că orice modificare la
programul curselor va fi afişată până la 2000
în ziua dinaintea zilei când se va aplica.

4
4.1

SEMNALE FĂCUTE PE MAL
Semnalele făcute pe mal vor fi afişate la
_____.
Când pavilionul AP este afişat pe mal, ‘1
minut’ este înlocuit cu ‘nu mai puţin de
_____ minute’ în semnal de cursă AP.

Modificaţi orele dacă
diferă.

Inseraţi locaţia.

4.2
Inseraţi numărul de
minute.

(SAU)
4.2

Pavilionul D cu un sunet înseamnă ‘Semnalul
de avertizare va fi făcut la nu mai puţin de
_____ minute după afişarea pavilionului D.
[Ambarcaţiunilor li se cere să nu părăsească
portul până când nu este făcut acest semnal.]’
[Ambarcaţiunile nu trebuie să părăsească portul până când este făcut acest semnal [DP]]

5

PROGRAMUL CURSELOR

5.1*

Date de cursă:

Inseraţi numărul de
minute.

Revizuiţi după dorinţă şi
inseraţi datele şi clasele.
Includeţi o cursă de
antrenament dacă există.
Când seria constă în
curse de calificare şi
curse finale, specificaţi-le.
Programul poate fi dat
deasemenea într-o anexă.

Data

Clasa _____

Clasa _____

_____

curse

curse

_____

curse

zi de rezervă

_____

zi de rezervă

curse

_____

curse

curse

_____

curse

curse
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5.2*
Insert the classes and
numbers.

Number of races:
Class

Number

Races per day

_____

_____

_____

_____

_____

_____

One extra race per day may be sailed,
provided that no class becomes more than
one race ahead of schedule and the change
is made according to SI 3.
Insert the time.

Insert the time.

5.3*

The scheduled time of the warning signal
for the first race each day is _____.

5.4

To alert boats that a race or sequence of
races will begin soon, the orange starting
line flag will be displayed with one sound
at least five minutes before a warning
signal is made.

5.5

On the last scheduled day of racing no
warning signal will be made after _____.

6*

CLASS FLAGS
Class flags will be:

Insert the classes and
names or descriptions of
the flags.

7
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Flag

_____

_____

_____

_____

_____

_____

RACING AREAS
Attachment _____ shows the location of
racing areas.

Insert a number or letter.

Insert a number or letter.
A method of illustrating
various courses is shown
in Addendum A. Insert the
course length if
applicable.

Class

8

THE COURSES

8.1*

The diagrams in Attachment _____ show
the courses, including the approximate
angles between legs, the order in which
marks are to be passed, and the side on
which each mark is to be left. [The
approximate course length will be _____.]
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5.2*
Inseraţi clasele şi
numerele.

Numărul curselor:
Clasa

Numărul

Curse pe zi

_____

_____

_____

_____

_____

_____

O cursă suplimentară pe zi poate fi alergată,
numai dacă nici o clasă nu va avea mai mult de
o cursă în plus faţă de cele programate şi
modificarea este făcută conform instrucţiunii 3.
Inseraţi ora.

Inseraţi ora.

5.3*

Ora programată a semnalului de avertizare
pentru prima cursă a fiecărei zile este _____.

5.4

Pentru a alerta ambarcaţiunile că o cursă
sau o secvenţă de curse va începe curând,
pavilionul portocaliu al liniei de start va fi
afişat cu un sunet cu cel puţin cinci minute
înainte să fie făcut semnalul de avertizare.

5.5

În ultima zi programată de curse nici un semnal de avertizare nu va fi făcut după _____.

6*

PAVILIOANE DE CLASĂ
Pavilioanele de clasă vor fi:

Inseraţi clasele şi
denumirea sau descrierea
pavilioanelor.

7
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Pavilionul

_____

_____

_____

_____

_____

_____

ZONE DE CURSĂ
Ataşamentul _____ arată locaţia zonelor
de cursă.

Inseraţi un număr sau literă.

Inseraţi un număr sau
literă. O metodă de a
ilustra diverse trasee este
arătată în Addenda A.
Inseraţi lungimea traseului dacă este aplicabil.

Clasa

8

TRASEELE

8.1*

Diagrama din Ataşamentul _____ arată
traseele, incluzând unghiurile aproximative între laturi, ordinea în care balizele trebuie să fie dublate şi partea pe care fiecare
baliză trebuie să fie lăsată. [Lungimea
aproximativă a traseului va fi _____.]
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Include only when
changing positions of
marks is impracticable.

Change the mark numbers
as needed and insert the
descriptions of the marks.
Use the second
alternative when Marks
4S and 4P form a gate,
with Mark 4S to be left to
starboard and Mark 4P to
port.

8.2

No later than the warning signal, the race
committee signal vessel will display the
approximate compass bearing of the first
leg.

8.3

Courses will not be shortened. This
changes RRS 32.

8.4

Legs of the course will not be changed
after the preparatory signal. This changes
RRS 33.

9

MARKS

9.1*

Marks 1, 2, 3 and 4 will be _____.

(OR)
9.1*

Marks 1, 2, 3, 4S and 4P will be _____.

(OR)
Insert the number or letter
used in SI 8.1.

9.1*

Marks are described in Attachment _____.

Unless it is clear from the
course diagrams, list the
marks that are rounding
marks.

9.2

The following marks are rounding marks:
_____.

Insert the descriptions of
the marks.

9.3

New marks, as provided in SI 12.1, will be
_____.
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Includeţi numai dacă modificarea poziţiilor balizelor este impracticabilă.

8.2

Nu mai târziu de semnalul de avertizare,
vasul de semnale al comitetului de cursă
va afişa cursul aproximativ la compas
pentru prima latură.

8.3

Traseele nu vor fi scurtate. Aceasta
modifică RRS 32.

8.4

Laturile traseului nu vor fi modificate
după semnalul preparator. Aceasta modifică RRS 33.

9

BALIZE

Modificaţi numerele
9.1* Balizele 1, 2, 3 şi 4 vor fi _____.
balizelor după necesităţi şi
(SAU)
inseraţi descrierea
balizelor. Folosiţi a doua
9.1* Balizele 1, 2, 3, 4T şi 4B vor fi _____.
alternativă când balizele
4T şi 4B formează o
poartă, cu baliza 4T pentru
a fi lăsată la tribord şi
baliza 4B la babord.

(SAU)
Inseraţi numărul sau
litera folosită în SI 8.1

9.1

Balizele sunt descrise în ataşament ____ .

În afară de cazul în care
este clar din diagramele
traseului, listaţi balizele
care sunt balize de ocolit.

9.2

Următoarele balize sunt balize de ocolit:
_____.

Inseraţi descrierea
balizelor.

9.3

Balizele noi, aşa cum sunt prevăzute în SI
12.1, vor fi _____.
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Describe the starting and
finishing marks: for
example, the race
committee signal vessel at
the starboard end and a
buoy at the port end. SI
11.2 will describe the
starting line and SI 13 the
finishing line.

9.4*

The starting and finishing marks will be
_____.

Include if SI 12.2 is
included.

9.5

A race committee vessel signalling a
change of a leg of the course is a mark as
provided in SI 12.2.

Describe each area by its
location and any easily
recognized details of
appearance.

10

AREAS THAT ARE OBSTRUCTIONS
The following areas are designated as
obstructions: _____.

11

THE START

11.1

Races will be started by using RRS 26
with the warning signal made _____
minutes before the starting signal.

Include only if the
asterisked option in RRS
26 will be used. Insert the
number of minutes.

(OR)
Describe any starting
system other than that
stated in RRS 26.

11.1

Races will be started as follows: _____.
This changes RRS 26.

11.2* The starting line will be between staffs
displaying orange flags on the starting
marks.
(OR)
11.2* The starting line will be between a staff
displaying an orange flag on the starting
mark at the starboard end and the course
side of the port-end starting mark.
(OR)
Insert the description.
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Descrieţi balizele de start
şi de sosire: de exemplu,
vasul de semnale a
comitetului de cursă la
capătul din tribord şi o
baliză la capătul din
babord. SI 11.2 va descrie
linia de start şi SI 13 linia
de sosire.

9.4*

Balizele de start şi de sosire vor fi
_____.

Include dacă SI 12.2
este inclusă.

9.5

Un vas al comitetului de cursă semnalizând
o modificare a unei laturi a traseului este o
baliză aşa cum este prevăzut în SI 12.2.

Descrieţi fiecare zonă
prin locaţia sa şi detalii
uşor de recunoscut cu
privire la aspect

10

ZONE CARE SUNT OBSTACOLE
Următoarele zone sunt desemnate ca
obstacole: _____.

11

STARTUL

11.1

Curselor li se va da startul folosind RRS
26, cu semnalul de avetizare făcut cu
_____ minute înaintea semnalului de start.

Includeţi numai dacă va fi
folosită opţiunea cu
asterisc din RRS 26. Inseraţi numărul de minute.

(SAU)
Descrieţi orice sistem de
start altul decât cel
declarat în RRS 26.

11.1

Curselor li se va da startul după cum urmează: ____. Aceasta modifică RRS 26.

11.2* Linia de start va fi între stadii arborând
pavilioane portocalii de pe reperele de
start.
(SAU)
11.2* Linia de start va fi între o stadie arborând un
pavilion portocaliu de pe reperul de start la
capătul din tribord şi partea dinspre traseu a
reperului de start de la capătul din babord.
(SAU)
Inseraţi descrierea
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11.3

Boats whose warning signal has not been
made shall avoid the starting area during
the starting sequence for other races. [DP]

Insert the number of
minutes.

11.4

A boat that does not start within _____
minutes after her starting signal will be
scored Did Not Start without a hearing.
This changes RRS A4 and A5.

Insert the channel
number.

11.5

If any part of a boat’s hull, crew or
equipment is on the course side of the
starting line during the two minutes before
her starting signal and she is identified, the
race committee will attempt to broadcast
her sail number on VHF channel _____.
Failure to make a broadcast or to time it
accurately will not be grounds for a
request for redress. This changes RRS
62.1(a).

12

CHANGE OF THE NEXT LEG OF
THE COURSE

12.1

To change the next leg of the course, the
race committee will move the original
mark (or the finishing line) to a new
position.

(OR)

When SI 12.2 is included,
SI 9.5 must also be
included. Reverse ‘port’
and ‘starboard’ when the
mark is to be left to
starboard.

12.1

To change the next leg of the course, the
race committee will lay a new mark (or
move the finishing line) and remove the
original mark as soon as practicable.
When in a subsequent change a new mark
is replaced, it will be replaced by an
original mark.

12.2

Except at a gate, boats shall pass between
the race committee vessel signalling the
change of the next leg and the nearby
mark, leaving the mark to port and the
race committee vessel to starboard. This
changes RRS 28.
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11.3

Ambarcaţiunile al căror semnal de avertizare
nu a fost făcut trebuie să evite zona de start în
timpul secvenţei de start pentru alte curse. [DP]

Inseraţi numărul de
minute.

11.4

O ambarcaţiune care nu ia startul în _____
minute după semnalul său de start va fi
punctată Nu A Luat Startul fără o audiere.
Aceasta modifică RRS A4 şi A5.

Inseraţi numărul
canalului.

11.5

Dacă orice parte a cocii, echipajului sau echipamentului ambarcaţiunii este pe partea
dinspre traseu a liniei de start în timpul celor două minute dinaintea semnalului său de
start şi ea este identificată, comitetul de cursă
va încerca să transmită numărul ei de velă
prin VHF canalul _____. Nereuşita de a face
o transmisie sau de a o face cu acurateţe la
timp nu vor fi motive pentru o cerere pentru
compensare. Aceasta modifică RRS 62.1(a).

12

MODIFICAREA URMĂTOAREI
LATURI A TRASEULUI
Pentru a modifica următoarea latură a
traseului, comitetul de cursă va muta
baliza originală (sau linia de sosire) într-o
nouă poziţie.

12.1

(SAU)

Când este inclusă SI 12.2,
SI 9.5 trebuie deasemenea
să fie inclusă. Inversaţi
‘babord’ şi ‘tribord’ când
baliza trebuie lăsată la
tribord.

12.1

Pentru a modifica următoarea latură a
traseului, comitetul de cursă va aşeza o
nouă baliză (sau va muta linia de sosire) şi
va scoate baliza originală cât de repede
posibil. Când o baliză nouă este înlocuită
într-o modificare ulterioară, ea trebuie să
fie înlocuită de o baliză originală.

12.2

Exceptând la o poartă, ambarcaţiunile trebuie să treacă printre vasul comitetului de
cursă semnalizând modificarea următoarei
laturi şi baliza apropiată, lăsând baliza la
babord şi vasul comitetului de cursă la
tribord. Aceasta modifică RRS 28.
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13

THE FINISH

13.1* The finishing line will be between staffs
displaying orange flags on the finishing
marks.
(OR)
13.1* The finishing line will be between a staff
displaying an orange flag on the finishing
mark at the starboard end and the course
side of the port-end finishing mark.
(OR)
Insert the description.

13.1* The finishing line will be _____.
13.2

If the race committee is absent when a
boat finishes, she should report her
finishing time, and her position in relation
to nearby boats, to the race committee at
the first reasonable opportunity.

14

PENALTY SYSTEM

Include SI 14.1 only when
the Two-Turns Penalty
will not be used. Insert the
number of places or
describe the penalties.

14.1

The Scoring Penalty, RRS 44.3, will
apply. The penalty will be _____ places.

14.1

The penalties are as follows: _____.

Insert the class(es).

14.2

For the _____ class(es) RRS 44.1 is
changed so that the Two-Turns Penalty is
replaced by the One-Turn Penalty.

Unless all of Appendix P
applies, state any
restrictions.

14.3

Appendix P will apply [as changed by
SI(s) [14.2] [and] [14.4]].

Recommended only for
junior events.

14.4

RRS P2.3 will not apply and RRS P2.2 is
changed so that it will apply to any penalty
after the first one.
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13*

SOSIREA

13.1

Linia de sosire va fi între stadii arborând
pavilioane portocalii pe reperele de
sosire.

(SAU)
13.1* Linia de sosire va fi între o stadie arborând un
pavilion portocaliu pe reperul de sosire de la
capătul din tribord şi partea dinspre traseu a
reperului de sosire de la capătul din babord.
(SAU)
Inseraţi descrierea.

Includeţi SI 14.1 numai
dacă nu va fi folosită
penalizarea de două rotiri.
Inseraţi numărul de locuri
sau descrieţi penalizarea.

13.1

Linia de sosire va fi _____.

13.2

Dacă şi comitetul de cursă este absent când
o ambarcaţiune soseşte, ea trebuie să raporteze timpul său de sosire şi poziţia sa, în
raport de ambarcaţiunile din apropiere, comitetului de cursă la prima ocazie rezonabilă.

14

SISTEM DE PENALIZARE

14.1

Se va aplica punctajul de penalizare, RRS
44.3. Penalizarea va fi de _____ locuri.

(SAU)
14.1

Penalizările sunt după cum urmează: _____.

Inseraţi clas(a)(ele).

14.2

Pentru clas(a)(ele) _____ RRS 44.1 este
modificată astfel încât penalizarea de două
rotiri este înlocuită cu penalizarea de o rotire.

În afară de cazul în care
se aplică toată anexa P,
declaraţi orice restricţii.

14.3

Se va aplica Anexa P [aşa cum este
modificată de SI(s) [14.2] [şi] [14.4].

Recomandat numai pentru
concursuri de rang mic

14.4

Nu se va aplica RRS P2.3 şi RRS P2.2
este modificată astfel încât se va aplica
oricărei penalizări de după prima.
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15
Insert the classes and
times. Omit the Mark 1
time limit and target time
if inapplicable.

TIME LIMITS AND TARGET TIMES

15.1* Time limits and target times are as
follows:
Class
Time limit
Mark 1
Target
time limit time
_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

If no boat has passed Mark 1 within the
Mark 1 time limit the race will be
abandoned. Failure to meet the target time
will not be grounds for redress. This
changes RRS 62.1(a).
15.2

Boats failing to finish within _____ after
the first boat sails the course and finishes
will be scored Did Not Finish without a
hearing. This changes RRS 35, A4 and
A5.

16

PROTESTS AND REQUESTS FOR
REDRESS

State the location if
necessary.

16.1

Protest forms are available at the race
office[, located at _____]. Protests and
requests for redress or reopening shall be
delivered there within the appropriate time
limit.

Change the time if
different.

16.2

For each class, the protest time limit is 90
minutes after the last boat has finished the
last race of the day or the race committee
signals no more racing today, whichever is
later.

Change the posting time if
different. Insert the
protest room location
and, if applicable, the
time for the first hearing.

16.3

Notices will be posted no later than 30
minutes after the protest time limit to
inform competitors of hearings in which
they are parties or named as witnesses.
Hearings will be held in the protest room,

Insert the time (or
different times for
different classes).
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15
Inseraţi clasele şi timpii.
Omiteţi timpul limită la
baliza 1 şi timpul ţintă
dacă nu sunt aplicabile.

TIMPI LIMITĂ ŞI TIMPI ŢINTĂ

15.1* Timpii limită şi timpii ţintă sunt după cum
urmează:
Clasa

Timp limită Timp limită Timp
la baliza 1 ţintă

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Dacă nici o ambarcaţiune nu a dublat
baliza 1 în timpul limită la baliza 1, cursa
va fi abandonată. Nereuşita de a se încadra
în timpul ţintă nu va fi motiv pentru compensare. Aceasta modifică RRS 62.1(a).
15.2

Ambarcaţiunile care nu reuşesc să sosească
în timp de _____ minute după ce prima
ambarcaţiune parcurge traseul şi soseşte vor
fi punctate Nu A Sosit fără o audiere.
Aceasta modifică RRS 35, A4 şi A5.

16

PROTESTE ŞI CERERI PENTRU
COMPENSARE

Declaraţi locaţia dacă
este necesar.

16.1

Formularele de protest sunt disponibile la
secretariatul cursei[, amplasat la _____].
Protestele şi cererile pentru compensări
sau redeschidere trebuie depuse acolo în
timpul limită corespunzător.

Modificaţi durata dacă
diferă.

16.2

Pentru fiecare clasă, timpul limită de protest
este 90 minute după ce ultima ambarcaţiune
a terminat ultima cursă a zilei sau comitetul
de cursă semnalează că nu se mai aleargă
curse astăzi, oricare este mai târziu.

Modificaţi ora de afişare
dacă diferă. Inseraţi
locaţia camerei de protest
şi, dacă este aplicabil, ora
pentru prima audiere.

16.3

Anunţurile vor fi afişate nu mai târziu de 30
minute după timpul limită de protest pentru
a informa concurenţii despre audierile în
care sunt părţi sau nominalizaţi ca martori.
Audierile se vor desfăşura în camera de

Inseraţi timpul (sau
timpi diferiţi pentru clase
diferite).
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located at _____, beginning at [the time
posted] [_____].
16.4

Notices of protests by the race committee,
technical committee or protest committee
will be posted to inform boats under RRS
61.1(b).

16.5

A list of boats that, under SI 14.3, have
been penalized for breaking RRS 42 will
be posted.

16.6

Breaches of SIs 11.3, 18, 21, 23, 25, 26
and 27 will not be grounds for a protest by
a boat. This changes RRS 60.1(a).

16.7

On the last scheduled day of racing a
request for redress based on a protest
committee decision shall be delivered no
later than 30 minutes after the
decision was posted. This changes RRS
62.2.

16.8

Decisions of the [protest committee]
[international jury] will be final as
provided in RRS 70.5.

17

SCORING

Include only if the Low
Point System of Appendix
A will not be used.
Describe the system.

17.1

The scoring system is as follows: _____.

Insert the number.

17.2

_____ races are required to be completed
to constitute a series.

Insert the numbers
throughout.

17.3

(a) When fewer than _____ races have
been completed, a boat’s series score
will be the total of her race scores.

Include only if RRS 70.5
applies.

(b) When from _____ to _____ races
have been completed, a boat’s series
score will be the total of her race
scores excluding her worst score.
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protest, amplasată la _____, începând la
[timpul afişat] [_____].

Includeţi numai dacă se
aplică RRS 70.5.

16.4

Anunţurile protestelor comitetului de
cursă, comitetului tehnic sau comitetului
de protest vor fi afişate pentru a informa
ambarcaţiunile conform RRS 61.1(b).

16.5

Va fi afişată o listă a ambarcaţiunilor care,
conform SI 14.3, au fost penalizate pentru
încălcarea RRS 42.

16.6

Încălcarea SIs 11.3, 18, 21, 23, 25, 26 şi 27
nu va fi motiv pentru un protest al unei ambarcaţiuni. Aceasta modifică RRS 60.1(a).

16.7

În ultima zi programată pentru curse o
cerere pentru compensare bazată pe o
decizie a unui comitet de protest trebuie să
fie depusă nu mai târziu de 30 minute
după ce decizia a fost afişată. Aceasta
modifică RRS 62.2.

16.8

Deciziile [comitetului de protest] [juriului
internaţional] vor fi definitive aşa cum este
prevăzut în RRS 70.5.

17

PUNCTAJ

Includeţi numai dacă
sistemul punctaj scăzut nu
va fi folosit.
Descrie sistemul.

17.1* Sistemul de punctaj va fi după cum urmează: ____

Inseraţi numărul.

17.2* Este necesar ca _____ curse să fie
terminate pentru a constitui o serie.

Inseraţi numerele peste
tot.

17.3

(a) Când mai puţin de ____ curse au fost
terminate punctajul unei ambarcaţiuni
în serie va fi totalul punctelor curselor sale.
(b) Când de la ____ la ____ curse au fost
terminate punctajul unei ambarcaţiuni
în serie va fi totalul punctelor curselor
sale excluzând punctajul său cel mai rău.
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(c) When _____ or more races have been
completed, a boat’s series score will
be the total of her race scores
excluding her two worst scores.

Insert the procedure for
check-out and check-in.

Insert the time(s).

18

SAFETY REGULATIONS

18.1

Check-Out and Check-In: _____. [DP]

18.2

A boat that retires from a race shall notify
the race committee as soon as possible.
[DP]

19

REPLACEMENT OF CREW OR
EQUIPMENT

19.1

Substitution of competitors will not be
allowed without prior written approval of
the [race committee] [protest committee].
[DP]

19.2

Substitution of damaged or lost equipment
will not be allowed unless authorized by
the [race committee] [protest committee].
Requests for substitution shall be made to
the committee at the first reasonable
opportunity. [DP]

20

EQUIPMENT AND MEASUREMENT
CHECKS
On the water, a boat can be instructed by a
member of the race committee or the
technical
committee
to
proceed
immediately to a designated area for
inspection. Ashore, equipment may be
inspected or measured at times specified in
the class rules, the notice of race, and at
the following time(s) _____.
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(c) Când ___ sau mai multe curse au fost
terminate punctajul unei ambarcaţiuni
în serie va fi totalul punctelor curselor sale
excluzând cele mai rele două punctaje ale sale.

Inseraţi procedura pentru
check-out şi check-in.

Inseraţi orele.

18

REGULI DE SIGURANŢĂ

18.1

Check-Out şi Check-In: _____.[DP]

18.2

O ambarcaţiune care se retrage dintr-o
cursă trebuie să anunţe, cât de repede
posibil, comitetul de cursă. [DP]

19

ÎNLOCUIREA ECHIPAJULUI SAU
ECHIPAMENTULUI

19.1

Înlocuirea concurenţilor nu va fi permisă
fără aprobarea scrisă prealabilă a
[comitetului de cursă] [comitetului de
protest]. [DP]

19.2

Înlocuirea echipamentului avariat sau
pierdut nu va fi permisă decât dacă este
autorizată de [comitetul de cursă]
[comitetul de protest]. Cererile pentru
înlocuire trebuie să fie făcute comitetului
la prima ocazie rezonabilă. [DP]

20

VERIFICĂRILE ECHIPAMENTULUI
ŞI MĂSURĂTORILOR
Pe apă, unei ambarcaţiuni i se poate
indica, de către un membru al comitetului
de cursă sau al comitetului tehnic, să se
îndrepte imediat către o zonă desemnată
pentru inspecţie. Pe mal, echipamentul
poate fi inspectat sau măsurat la timpii
specificaţi în regulile de clasă, anunţul de
cursă şi la următoarele ore ____ .
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21

Boats shall display event advertising
supplied by the organizing authority as
follows: _____. If this rule is broken,
World Sailing Regulation 20.9.2 applies.
[DP]

See World Sailing
Regulation 20.4. Insert
necessary information on
the display of event
advertising material.

22
Insert the descriptions. If
appropriate, use different
identification markings
for boats performing
different duties.

Insert the identification
markings. National letters
are suggested for
international events.

EVENT ADVERTISING

OFFICIAL BOATS
Official boats will be marked as follows:
_____.

23

SUPPORT BOATS

23.1

Team leaders, coaches and other support
persons shall stay outside areas where
boats are racing from the time of the
preparatory signal for the first class to
start until all boats have finished or
retired or the race committee signals
a postponement, general recall or
abandonment. [DP]

23.2

Support boats shall be marked with _____.
[DP]

24

TRASH DISPOSAL
Trash may be placed aboard support or
official boats.

25

HAUL-OUT RESTRICTIONS
Keelboats shall not be hauled out during
the regatta except with and according to
the terms of prior written permission of
the race committee. [DP]
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21

Ambarcaţiunile trebuie să afişeze reclamele concursului furnizate de autoritatea
organizatoare după cum urmează: _____.
Dacă această regulă este încălcată, se
aplică regula 20.9.2 World Sailing. [DP]

Vezi regula 20.4. World
Sailing. Inseraţi informaţiile necesare despre afişarea materialul de reclamă al concursului.

22
Inseraţi descrierile. Dacă
este adecvat, folosiţi marcaje
de identificare diferite pentru
ambarcaţiunile îndeplinind sarcini diferite.

Inseraţi marcajele de identificare. Literele naţionale
sunt sugerate pentru concursurile internaţionale.

RECLAMELE CONCURSULUI

AMBARCAŢIUNI OFICIALE
Ambarcaţiunile oficiale vor fi marcate
după cum urmează: _____.

23

AMBARCAŢIUNI SUPORTER

23.1

Team liderii, antrenorii şi alte persoane
suporter trebuie să stea în afara zonei în
care concurează ambarcaţiunile din momentul semnalului preparator al primei
clase până când toate ambarcaţiunile au
terminat sau s-au retras sau comitetul de
cursă semnalează o amânare, o rechemare
generală sau o abandonare. [DP]

23.2

Ambarcaţiunile suporter trebuie să fie
marcate cu _____. [DP]

24

EVACUAREA GUNOIULUI
Gunoiul poate fi plasat la bordul ambarcaţiunilor suporter sau oficiale.

25

RESTRICŢII LA SCOATEREA DE LA APĂ
Ambarcaţiunile cu chilă nu trebuie să fie scoase
de la apă pe parcursul regatei exceptând cu şi în
conformitate cu termenii unei permisiuni scrise
prealabilă a comitetului de cursă. [DP]
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26

DIVING EQUIPMENT AND PLASTIC
POOLS
Underwater breathing apparatus and
plastic pools or their equivalent shall not
be used around keelboats between the
preparatory signal of the first race and the
end of the regatta. [DP]

27

Except in an emergency, a boat that is
racing shall not make voice or data
transmissions and shall not receive voice
or data communication that is not
available to all boats. [DP]

Insert any alternative text
that applies. Describe any
radio communication
bands or frequencies that
will be used or allowed.

28

PRIZES
Prizes will be given as follows: _____.

If perpetual trophies will
be awarded state their
complete names.

29

DISCLAIMER OF LIABILITY
Competitors participate in the regatta
entirely at their own risk. See RRS 4,
Decision to Race. The organizing
authority will not accept any liability for
material damage or personal injury or
death sustained in conjunction with or
prior to, during, or after the regatta.

The laws applicable to the
venue in which the event
is held may limit
disclaimers. Any
disclaimer should be
drafted to comply with
those laws.

30

Insert the currency and
amount.

RADIO COMMUNICATION

INSURANCE
Each participating boat shall be insured
with valid third-party liability insurance
with a minimum cover of _______ per
incident or the equivalent.
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26

ECHIPAMENT DE SCUFUNDARE ŞI
BAZINE DE PLASTIC
Aparate de respiraţie subacvatică şi bazine
de plastic sau echivalentul acestora nu
trebuie să fie folosite înprejurul ambarcaţiunilor cu chilă între semnalul preparator
al primei curse şi sfârşitul regatei. [DP]

27
Inseraţi orice text alternativ
care se aplică. Descrieţi orice benzi sau frecvenţe care
vor fi folosite sau alocate
pentru comunicaţii radio.

Exceptând o urgenţă, o ambarcaţiune care
concurează nu trebuie să facă transmisii de
voce sau date şi nu trebuie să primească
comunicaţii de voce sau date nu sunt
disponibile tuturor ambarcaţiunilor. [DP].
28

PREMII
Premiile vor fi acordate după cum urmează: _____.

Dacă vor fi acordate
trofee perpetue, declaraţi
denumirea lor completă.

29

DECLINAREA RESPONSABILITĂŢII
Concurenţii participă în regată în întregime
pe propriul lor risc. Vezi RRS 4,
Decizia de a concura. Autoritatea organizatoare nu va accepta nici o responsabilitate pentru pagube materiale sau răniri personale sau moartea survenite în legătură cu
sau înainte de, în timpul sau după regată.

Legile aplicabile în locaţia în care se ţine concursul pot limita declinările.
Orice declinare trebuie să
fie concepută pentru a se
conforma cu acele legi.

30

Inseraţi valuta şi
cuantumul.

COMUNICAŢII RADIO

ASIGURARE
Fiecare ambarcaţiune participantă trebuie
să fie asigurată cu o asigurare valabilă de
răspundere pentru terţi cu a acoperire minimă de ____ pe incident sau echivalent.
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ADDENDUM A

ILLUSTRATING THE COURSE
Shown here are diagrams of course shapes. The boat’s track is
represented by a discontinuous line so that each diagram can
describe courses with different numbers of laps. If more than one
course may be used for a class, state how each particular course will
be signalled.

A Windward-Leeward Course
Start – 1 – 2 – 1 – 2 – Finish
FINISH

1

2

START

Options for this course include
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(1)

increasing or decreasing the number of laps,

(2)

deleting the last windward leg,

(3)

using a gate instead of a leeward mark,

(4)

using an offset mark at the windward mark, and

(5)

using the leeward and windward marks as starting and
finishing marks.
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ADDENDA A

ILUSTRAREA TRASEULUI
Aici sunt arătate diagrame ale formelor traseului. Drumul
ambarcaţiunilor este reprezentat de o linie discontinuă în aşa fel ca
fiecare diagramă să poată descrie traseul cu un diferit număr de
tururi. Dacă mai mult de un traseu va fi folosit pentru o clasă,
declaraţi cum va fi semnalizat fiecare traseu anume.

Un traseu În vânt-Sub vânt
Start – 1 – 2 – 1 – 2 – Sosire
SOSIRE

1

2

START

Opţiunile pentru acest traseu includ
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(1)

mărirea sau micşorarea numărului de tururi,

(2)

ştergerea ultimei laturi în vânt,

(3)

folosirea unei porţi în locul unei balize sub vânt,

(4)

folosirea unei balize offset la baliza din vânt, şi

(5)

folosirea balizelor de sub vânt şi din vânt ca balize de start şi
de sosire.
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A Triangle-Windward-Leeward Course
Start – 1 – 2 – 3 – 1 – 3 – Finish
FINISH

45°

1

90°
2

3
45°

START

Options for this course include
(1)

increasing or decreasing the number of laps,

(2)

deleting the last windward leg,

(3)

varying the interior angles of the triangle (45º–90º–45º and
60º–60º–60º are common),

(4)

using a gate instead of a leeward mark for downwind legs,

(5)

using an offset mark at the beginning of downwind legs, and

(6)

using the leeward and windward marks as starting and
finishing marks.

Be sure to specify the interior angle at each mark.
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Un traseu Triunghi-În vânt-Sub vânt
Start – 1 – 2 – 3 – 1 – 3 – Sosire
SOSIRE

45°

1

90°
2

3
45°

START

Opţiunile pentru acest traseu includ
(1)

mărirea sau micşorarea numărului de tururi,

(2)

ştergerea ultimei laturi în vânt,

(3)

variaţia unghiurilor interioare ale triunghiului (45°90°45°
şi 60°60°60° sunt obişnuite),

(4)

folosirea unei porţi în locul unei balize sub vânt pentru laturile sub vânt,

(5)

folosirea unei balize offset la începutul laturilor sub vânt, şi

(6)

folosirea balizelor de sub vânt şi din vânt ca balize de start şi
de sosire.

Asiguraţi-vă că aţi specificat unghiul interior la fiecare baliză.
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Trapezoid Courses
Start – 1 – 2 – 3 – 2 – 3 – Finish

60°

Start – 1 – 4 – 1 – 2 – 3 – Finish

60°

1

1

2
120°

2
120°

4P
?

4S
120°
3

120°
3

START

START
FINISH

FINISH

Options for these courses include
(1)

adding additional legs,

(2)

replacing the gate shown by a single mark, or using a gate also
in the outer loop,

(3)

varying the interior angles of the reaching legs,

(4)

using an offset mark at the beginning of downwind legs, and

(5)

finishing boats upwind rather than on a reach.

Be sure to specify the interior angle of each reaching leg.
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Trasee Trapezoidale
Start – 1 – 2 – 3 – 2 – 3 – Sosire

60°

Start – 1 – 4 – 1 – 2 – 3 – Sosire

60°

1

1

2
120°

2
120°

4B

4T
120°
3

120°
3

START

START
SOSIRE

SOSIRE

Opţiunile pentru aceste trasee includ
(1)

adăugarea de laturi suplimentare,

(2)

înlocuirea porţii arătate printr-o singură baliză, sau folosirea
deasemenea unei porţi pe bucla exterioară,

(3)

variaţia unghiurilor interioare ale laturilor de travers,

(4)

folosirea unei balize offset la începutul laturilor sub vânt, şi

(5)

sosirea ambarcaţiunilor în vânt mai degrabă decât pe travers.

Asiguraţi-vă că aţi specificat unghiul interior al fiecărei laturi de travers.

156

Appendix L

SAILING INSTRUCTIONS GUIDE

ADDENDUM B

BOATS PROVIDED BY THE ORGANIZING
AUTHORITY
The following sailing instruction is recommended when all boats will
be provided by the organizing authority. It can be changed to suit the
circumstances. When used, it should be inserted after SI 3.
4

BOATS

4.1

Boats will be provided for all competitors, who shall not modify
them or cause them to be modified in any way except that
(a)

a compass may be tied or taped to the hull or spars;

(b)

wind indicators, including yarn or thread, may be tied or taped
anywhere on the boat;

(c)

hulls, centreboards and rudders may be cleaned, but only with
water;

(d)

adhesive tape may be used anywhere above the water line; and

(e)

all fittings or equipment designed to be adjusted may be
adjusted, provided that the class rules are complied with.

4.2

All equipment provided with the boat for sailing purposes shall be in
the boat while afloat.

4.3

The penalty for not complying with one of the above instructions will
be disqualification from all races sailed in which the instruction was
broken.

4.4

Competitors shall report any damage or loss of equipment, however
slight, to the organizing authority’s representative immediately after
securing the boat ashore. The penalty for breaking this instruction,
unless the protest committee is satisfied that the competitor made a
determined effort to comply, will be disqualification from the race
most recently sailed.

4.5

Class rules requiring competitors to be members of the class
association will not apply.
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ADDENDA B

AMBARCAŢIUNI FURNIZATE DE
AUTORITATEA ORGANIZATOARE
Următoarea instrucţiune de cursă este recomandată când toate ambarcaţiunile vor fi furnizate de autoritatea organizatoare. Ea poate fi modificată potrivit circumstanţelor. Când este folosită, ea trebuie să fie inserată după SI 3.
4

AMBARCAŢIUNI

4.1

Ambarcaţiunile vor fi furnizate tuturor concurenţilor, care nu trebuie să le
modifice sau să le cauzeze acestora modificări în orice fel cu excepţia că
(a)

un compas poate fi legat sau ataşat pe cocă sau greement;

(b)

indicatoare de vânt, inclusiv fumuri sau flamuri, pot fi legate
sau ataşate oriunde pe ambarcaţiune;

(c)

cocile, derivoarele şi cârmele pot fi curăţate, dar numai cu
apă;

(d)

bandă adezivă poate fi folosită oriunde deasupra liniei de plutire; şi

(e)

toate fitingurile şi echipamentul concepute pentru a fi reglate
pot fi reglate, cu condiţia ca regulile de clasă să fie respectate.

4.2

Tot echipamentul furnizat împreună cu ambarcaţiunea pentru scopuri
de navigaţie trebuie să fie în ambarcaţiune cât timp este pe apă.

4.3

Penalizarea pentru neconformarea cu una din instrucţiunile de mai
sus va fi descalificarea din toate cursele alergate în care instrucţiunea
a fost încălcată.

4.4

Concurenţii trebuie să raporteze orice stricăciune sau pierdere de
echipament, oricât de mici, reprezentantului autorităţii organizatoare
imediat după ce şi-a asigurat ambarcaţiunea la ţărm. Penalizarea
pentru încălcarea acestei instrucţiuni, exceptând cazul când comitetul
de protest este convins că şi concurentul a făcut un efort hotărât de a
se conforma, va fi descalificarea din cursa cea mai recent alergată.

4.5

Regulile de clasă cerând concurenţilor să fie membri ai asociaţiei de
clasă nu se vor aplica.
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RECOMMENDATIONS FOR PROTEST
COMMITTEES
This appendix is advisory only; in some circumstances changing
these procedures may be advisable. It is addressed primarily to
protest committee chairmen but may also help judges, protest
committee secretaries, race committees and others connected with
protest and redress hearings.
In a protest or redress hearing, the protest committee should weigh
all testimony with equal care; should recognize that honest testimony
can vary, and even be in conflict, as a result of different observations
and recollections; should resolve such differences as best it can;
should recognize that no boat or competitor is guilty until a breach of
a rule has been established to the satisfaction of the protest
committee; and should keep an open mind until all the evidence has
been heard as to whether a boat or competitor has broken a rule.
M1

PRELIMINARIES (may be performed by race office staff)
●

Receive the protest or request for redress.

●

Note on the form the time the protest or request is delivered
and the protest time limit.

●

Inform each party, and the race committee when necessary,
when and where the hearing will be held.

M2

BEFORE THE HEARING

M2.1

Make sure that
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●

each party has a copy of or the opportunity to read the protest
or request for redress and has had reasonable time to prepare
for the hearing.

●

only one person from each boat (or party) is present unless an
interpreter is needed.

●

all boats and people involved are represented. If they are not,
however, the committee may proceed under rule 63.3(b).

ANEXA M

RECOMANDĂRI PENTRU
COMITETELE DE PROTEST
Această anexă este doar consultativă; în anumite circumstanţe poate
fi oportună schimbarea acestor proceduri. Ea este adresată în
principal preşedintelui comitetului de protest dar poate ajuta
deasemenea judecătorii, secretarii comitetului de protest, comitetele
de cursă şi alţii conexaţi cu audierile protestelor şi compensărilor.
În audierea unui protest sau compensare, comitetul de protest trebuie să cântărească toate mărturiile cu grijă egală; trebuie să recunoască şi că mărturia
cinstită poate varia, şi chiar să fie în conflict, ca rezultat al diferitelor observaţii şi amintiri; trebuie să rezolve asemenea diferenţe cât de bine poate; trebuie să
recunoască că nici o ambarcaţiune sau concurent nu este vinovat până când nu a
fost stabilită o încălcare a unei reguli prin convingerea comitetului de protest; şi
trebuie să rămână fără idei preconcepute până când toate mărturiile au fost audiate pentru a stabili dacă o ambarcaţiune sau un concurent a încălcat o regulă.
M1

PRELIMINARII (pot fi făcute de staf-ul secretariatului cursei)


Primiţi protestul sau cererea pentru compensare.



Notaţi pe formular ora la care protestul sau cererea este
depus(ă) şi timpul limită de protest.



Informaţi fiecare parte, şi comitetul de cursă când este necesar,
când şi unde se va desfăşura audierea.

M2

ÎNAINTE DE AUDIERE

M2.1

Asiguraţi-vă că
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fiecare parte are o copie a sau oportunitatea de a citi protestul
sau cererea pentru compensare şi a avut un timp rezonabil să se
pregătească pentru audiere.



numai o persoană din fiecare ambarcaţiune (sau parte) este
prezentă în afară de cazul în care este necesar un translator.



toate ambarcaţiunile şi persoanele implicate sunt reprezentate. Totuşi, dacă nu sunt, comitetul poate continua conform regulii 63.3(b).
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boats’ representatives were on board when required (rule
63.3(a)). When the parties were in different races, both
organizing authorities must accept the composition of the
protest committee (rule 63.8). In a protest concerning class
rules, obtain the current class rules and identify the authority
responsible for interpreting them (rule 64.3(b)).

M2.2

Determine if any members of the protest committee saw the incident.
If so, require each of them to state that fact in the presence of the
parties (rule 63.6).

M2.3

Assess conflicts of interest.
●

Ensure that all protest committee members declare any possible
conflicts of interest. At major events this will often be a formal
written declaration made before the event starts that will be
kept with the protest committee records.

●

At the start of any hearing, ensure that the parties are aware of
any conflicts of interest of protest committee members. Ask the
parties if they consent to the members. If a party does not
object as soon as possible after a conflict of interest has been
declared, the protest committee may take this as consent to
proceed and should record it.

●

If a party objects to a member, the remainder of the protest
committee members need to assess whether the conflict of
interest is significant. The assessment will consider the level of
the event, the level of the conflict and the perception of
fairness. It may be acceptable to balance conflicts between
protest committee members. Guidance may be found on the
World Sailing website. Record the decision and the grounds for
that decision.

●

In cases of doubt it may be preferable to proceed with a smaller
protest committee. Except for hearings under rule 69, there is
no minimum number of protest committee members required.

●

When a request for redress is made under rule 62.1(a) and is
based on an improper action or omission of a body other than
the protest committee, a member of that body should not be a
member of the protest committee.
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reprezentanţii ambarcaţiunilor au fost la bord când este cerut
(regula 63.3(a)). Când părţile au fost în curse diferite, ambele
autorităţi organizatoare trebuie să accepte compoziţia comitetului
de protest (regula 63.8). Într-un protest referitor la regulile de
clasă, obţineţi regulile de clasă curente şi identificaţi autoritatea
responsabilă pentru interpretarea acestora (regula 64.3(b)).

M2.2

Determinaţi dacă oricare membri ai comitetului de protest a văzut
incidentul. Dacă da, cereţi fiecăruia din ei să declare faptul în
prezenţa părţilor (regula 63.6).

M2.3

Evaluaţi conflictele de interese
●

Asiguraţi-vă că toţi membrii comitetului de protest declară orice
posibil conflict de interese. La competiţiile majore aceasta va fi
adesea o declaraţie scrisă oficială făcută înainte de startul competiţiei care va fi păstrată cu arhivele comitetului de protest.

●

La începutul fiecărei audieri, asiguraţi-vă că părţile conştientizează orice conflict de interese al membrilor comitetului de
protest. Întrebaţi părţile dacă accept membrii. Dacă o parte nu
obiectează cât de repede posibil după ce un conflict de interese
a fost declarat, comitetul de protest poate lua aceasta ca
acceptare de a continua şi trebuie să o înregistreze.

●

Dacă o parte obiectează împotriva unui membru, restul membrilor comitetului de protest trebuie să evalueze dacă şi
conflictul de interese este semnificativ. Evaluarea va considera
nivelul competiţiei, nivelul conflictului şi percepţia de
obiectivitate. Poate fi acceptabil să se echilibreze conflictele
între membrii comitetului de protest. Îndrumări pot fi găsite pe
website-ul World Sailing. Înregistraţi decizia şi motivele pentru
aceea decizie.

●

În cazurile în dubiu poate fi de preferat să se continue cu un
comitet de protest mai mic. Cu excepţia audierilor conform
regulii 69, nu este cerut un număr minim de membri ai
comitetului de protest.

●

Când o cerere pentru compensare este făcută conform regulii
62.1(a) şi este bazată pe o acţiune incorectă sau omisiune a unui
organism altul decât comitetul de protest, un membru al acelui
organism nu trebuie să fie un membru al comitetului de protest.
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M3

THE HEARING

M3.1

Check the validity of the protest or request for redress.

M3.2
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●

Are the contents adequate (rule 61.2 or 62)?

●

Was it delivered in time? If not, is there good reason to extend
the time limit (rule 61.3 or 62.2)?

●

When required, was the protestor involved in or a witness to
the incident (rule 60.1(a))?

●

When necessary, was ‘Protest’ hailed and, if required, a red
flag displayed correctly (rule 61.1(a))?

●

When the flag or hail was not necessary, was the protestee
informed?

●

Decide whether the protest or request for redress is valid (rule
63.5).

●

Once the validity of the protest or request has been determined,
do not let the subject be introduced again unless truly new
evidence is available.

Take the evidence (rule 63.6).
●

Ask the protestor and then the protestee to tell their stories.
Then allow them to question one another. In a redress matter,
ask the party to state the request.

●

Invite questions from protest committee members.

●

Make sure you know what facts each party is alleging before
calling any witnesses. Their stories may be different.

●

Allow anyone, including a boat’s crew, to give evidence. It is
the party who normally decides which witnesses to call,
although the protest committee may also call witnesses (rule
63.6). The question asked by a party ‘Would you like to hear
N?’ is best answered by ‘It is your choice.’

●

Call each party’s witnesses (and the protest committee’s if any)
one by one. Limit parties to questioning the witness(es) (they
may wander into general statements).

●

Invite the protestee to question the protestor’s witness first (and
vice versa). This prevents the protestor from leading his
witness from the beginning.

Anexa M
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M3 AUDIEREA
M3.1

M3.2
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Verificaţi valabilitatea protestului sau a cererii pentru compensare.


Este conţinutul adecvat (regula 61.2 sau 62)?



A fost depus în timp? Dacă nu, există un motiv întemeiat
pentru a prelungi timpul limită (regula 61.3 sau 62.2)?



Când este cerut, a fost protestantul implicat în sau martor la
incident (regula 60.1(a))?



Când este necesar, a fost strigat ‘Protest’ şi, dacă este cerut, a
fost arborat în mod corect un pavilion roşu (regula 61.1(a))?



Când pavilionul sau strigătul nu a fost necesar, a fost informat
protestatul?



Decideţi dacă protestul sau cererea pentru compensare este
valabil(ă) (regula 63.5).



Odată ce valabilitatea protestului sau cererii a fost stabilită, nu
lăsaţi subiectul să fie introdus din nou decât dacă şi cu adevarat
o nouă dovadă este disponibilă.

Luaţi mărturiile (regula 63.6).


Cereţi protestantului şi apoi protestatului să îşi spună poveştile.
Apoi permiteţi-le să se chestioneze unul pe altul. Într-o
problemă de compensare, cereţi părţii să îşi declare cererea.



Invitaţi membrii comitetului de protest să pună întrebări.



Asiguraţi-vă că ştiţi ce fapte sunt pretinse de fiecare parte
înainte să chemaţi orice martor. Poveştile lor pot fi diferite.



Permiteţi oricui, inclusiv echipajului unei ambarcaţiuni, să depună
mărturie. Partea este cea care trebuie, în mod normal, să decidă ce
martor să cheme, deşi comitetul de protest poate deasemenea să
cheme martori (regula 63.6). Întrebării, ‘Aţi dori să îl audiaţi pe
N?’, pusă de o parte i se răspunde cel mai bine cu ‘Este alegerea ta.’



Chemaţi martorii fiecărei părţi (şi ai comitetului de protest
dacă există) unul câte unul. Limitaţi părţile la chestionarea
martor(ului)(ilor) (ele pot devia în declaraţii generale).



Invitaţi protestatul să chestioneze martorii protestantului mai
întâi (şi viceversa). Aceasta va preveni protestantul să îşi
sugestioneze, de la început, martorul său.
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●

Allow members of the protest committee who saw the incident
to give evidence (rule 63.6), but only while the parties are
present. Members who give evidence may be questioned,
should take care to relate all they know about the incident that
could affect the decision, and may remain on the protest
committee (rule 63.3(a)).

●

Try to prevent leading questions or hearsay evidence, but if
that is impossible discount the evidence so obtained.

●

Accept written evidence from a witness who is not available to
be questioned only if all parties agree. In doing so they forego
their rights to question that witness (rule 63.6).

●

Ask one member of the committee to note down evidence,
particularly times, distances, speeds, etc.

●

Invite first the protestor and then the protestee to make a final
statement of her case, particularly on any application or
interpretation of the rules.

Find the facts (rule 63.6).
●

Write down the facts; resolve doubts one way or the other.

●

Call back parties for more questions if necessary.

●

When appropriate, draw a diagram of the incident using the
facts you have found.

Decide the protest or request for redress (rule 64).
●

Base the decision on the facts found (if you cannot, find some
more facts).

●

In redress cases, make sure that no further evidence is needed
from boats that will be affected by the decision.

Inform the parties (rule 65).
●

Recall the parties and read them the facts found, conclusions
and rules that apply, and the decision. When time presses it is
permissible to read the decision and give the details later.

●

Give any party a copy of the decision on request. File the
protest or request for redress with the committee records.
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Permiteţi membrilor comitetului de protest care au văzut
incidentul să depună mărturie (regula 63.6) dar numai cât timp
părţile sunt prezente. Membrii care depun mărturie pot fi
chestionaţi, trebuie să aibă grijă să relateze tot ce ştiu despre
incident, relatare care poate afecta decizia şi pot rămâne în
comitetul de protest (regula 63.3(a)).



Încercaţi să preveniţi întrebările sugestive sau mărturiile din auzite, dar
dacă acest lucru este imposibil nu ţineţi cont de mărturia astfel obţinută.



Acceptaţi mărturia scrisă a unui martor, care nu este disponibil să
fie chestionat, numai dacă toate părţile sunt de acord. Făcând aceasta
ei renunţă la drepturile lor de a chestiona acel martor (regula 63.6).



Cereţi unui membru al comitetului să noteze mărturiile,
momentele specifice, distanţele, vitezele, etc.



Invitaţi mai întâi protestantul şi apoi protestatul să facă o
declaraţie finală a cazului lor, în special asupra oricărei aplicări
sau interpretări a regulilor.

Constataţi faptele (regula 63.6).


Scrieţi faptele; rezolvaţi dubiile într-un fel sau altul.



Dacă este necesar, rechemaţi părţile pentru mai multe întrebări.



Când este cazul, desenaţi o diagramă a incidentului folosind
faptele pe care le-aţi constatat.

Decideţi protestul sau cererea pentru compensare (regula 64).


Bazaţi-vă decizia pe faptele constatate (dacă nu puteţi, găsiţi
nişte fapte în plus).



În cazuri de compensare, asiguraţi-vă că nu vor fi necesare mărturii
viitoare din partea ambarcaţiunilor care vor fi afectate de decizie.

Informaţi părţile (regula 65).


Rechemaţi părţile şi citiţi-le faptele constatate, concluziile şi
regulile care se aplică şi decizia. Când timpul vă presează este
permis să citiţi decizia şi să daţi detaliile mai târziu.



Daţi oricărei părţi, la cerere, o copie a deciziei. Îndosariaţi
protestul sau cererea pentru compensare cu actele comitetului.
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M4

REOPENING A HEARING (rule 66)

M4.1

When a party, within the time limit, has asked for a hearing to be
reopened, hear the party making the request, look at any video, etc.,
and decide whether there is any significant new evidence that might
lead you to change your decision. Decide whether your interpretation
of the rules may have been wrong; be open-minded as to whether
you have made a mistake. If none of these applies refuse to reopen;
otherwise schedule a hearing.

M4.2

Evidence is ‘new’
●

if it was not reasonably possible for the party asking for the
reopening to have discovered the evidence before the original
hearing,

●

if the protest committee is satisfied that before the original
hearing the evidence was diligently but unsuccessfully sought
by the party asking for the reopening, or

●

if the protest committee learns from any source that the
evidence was not available to the parties at the time of the
original hearing.

M5

MISCONDUCT (rule 69)

M5.1

An action under this rule is not a protest, but the protest committee
gives its allegations in writing to the competitor before the hearing.
The hearing is conducted under rules similar to those governing a
protest hearing but the protest committee must have at least three
members (rule 69.2(a)). Use the greatest care to protect the
competitor’s rights.

M5.2

A competitor or a boat cannot protest under rule 69, but the protest
form of a competitor who tries to do so may be accepted as a report
to the protest committee, which can then decide whether or not to
call a hearing.

M5.3

Unless World Sailing has appointed a person for the role, the protest
committee may appoint a person to present the allegation. This
person might be a race official, the person making the allegation or
other appropriate person. When no reasonable alternative person is
available, a person who was appointed as a member of the protest
committee may present the allegation.
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M4 REDESCHIDEREA UNEI AUDIERI (regula 66)
M4.1

Când o parte, în timpul limită, a cerut să fie redeschisă o audiere,
audiaţi partea care face cererea, vizionaţi orice filmări, etc., şi
decideţi dacă există vre-o nouă dovadă semnificativă care ar putea să
vă conducă să vă schimbaţi decizia. Decideţi dacă interpretarea
dumneavoastră asupra regulilor poate a fost greşită; fiţi fără idei
preconcepute că poate aţi făcut o greşeală. Dacă nici una din acestea
nu se aplică refuzaţi să redeschideţi; altfel programaţi o audiere.

M4.2

Dovada este ‘nouă’


dacă nu a fost în mod rezonabil posibil pentru partea care cere
redeschiderea să fi descoperit dovada înainte de audierea
originală,



dacă şi comitetul de protest este mulţumit că înainte de
audierea originală dovada a fost urmărită cu sârguinţă dar fără
succes de partea care cere redeschiderea, sau



dacă şi comitetul de protest află din orice sursă că dovada
nu a fost disponibilă părţilor la momentul audierii
originale.

M5

CONDUITĂ NECORESPUNZĂTOARE (regula 69)

M5.1

O acţiune conform acestei reguli nu este un protest, dar comitetul de
protest dă concurentului alegaţiile sale în scris înainte de audiere.
Audierea este condusă în conformitate cu reguli similare cu acelea
guvernând audierea unui protest dar comitetul de protest trebuie să aibă
cel puţin trei membri (regula 69.2(a)). Aveţi cea mai mare grijă să
protejaţi drepturile concurentului.

M5.2

Un concurent sau o ambarcaţiune nu pot protesta conform regulii
69, dar formularul de protest al unui concurent care încearcă să facă
aceasta poate fi acceptat ca un raport către comitetul de protest care
poate apoi decide dacă să convoace sau nu o audiere.

M5.3

În afară de cazul în care World Sailing a numit o persoană pentru
acest rol, comitetul de protest poate numi o persoană să prezinte alegaţiile. Această persoană poate fi un official de cursă, persoana care
face alegaţia sau alta persoană potrivită. Când nu este disponibilă nici
o persoană alternativă rezonabilă, o persoană care a fost numită ca
membru al comitetului de protest poate prezenta alegaţia.
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M5.4

When it is desirable to call a hearing under rule 69 as a result of a
Part 2 incident, it is important to hear any boat-vs.-boat protest in the
normal way, deciding which boat, if any, broke which rule, before
proceeding against the competitor under rule 69.

M5.5

Although action under rule 69 is taken against a competitor, boat
owner or support person, and not a boat, a boat may also be
penalized (rules 69.2(h)(2) and 64.4).

M5.6

When a protest committee upholds a rule 69 allegation it will need to
consider if it is appropriate to report to either a national authority or
World Sailing. Guidance on when to report may be found in the
World Sailing Case Book. When the protest committee does make a
report it may recommend whether or not further action should be
taken.

M5.7

Unless the right of appeal is denied in accordance with rule 70.5, a
party to a rule 69 hearing may appeal the decision of the protest
committee.

M5.8

Further guidance for protest committees about misconduct may be
found on the World Sailing website.

M6

APPEALS (rule 70 and Appendix R)
When decisions can be appealed,
●

retain the papers relevant to the hearing so that the information
can easily be used for an appeal. Is there a diagram endorsed or
prepared by the protest committee? Are the facts found
sufficient? (Example: Was there an overlap? Yes or No.
‘Perhaps’ is not a fact found.) Are the names of the protest
committee members and other important information on the
form?

●

comments by the protest committee on any appeal should
enable the appeals committee to picture the whole incident
clearly; the appeals committee knows nothing about the
situation.
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M5.4

Când este dezirabilă convocarea unei audieri conform regulii 69 ca rezultat al unui
incident din partea 2, este importantă audierea oricărui protest ambarcaţiune-vsambarcaţiune în modul normal, decizând care ambarcaţiune, dacă vre-una, a încălcat
care regulă, înainte să se continue împotriva concurentului conform regulii 69.

M5.5

Chiar dacă conform regulii 69 este luată o măsură împotriva unui concurent,
proprietar de ambarcaţiune sau persoană suporter şi nu a unei ambarcaţiuni,
o ambarcaţiune poate fi deasemenea penalizată (regula 69.2(h)(2) şi 64.4).

M5.6

Când un comitetul de protest aprobă o alegaţie conform regula 69, el
trebuie să considere dacă este potrivit să raporteze fie unei autorităţi
naţionale sau World Sailing. Instrucţiuni despre când să raporteze pot
fi găsite în Cartea Cazurilor World Sailing. Când comitetul de protest
face un raport el poate recomanda dacă trebuie sau nu să fie luate
măsuri ulterioare.

M5.7

În afară de cazul în care dreptul de apel a fost anulat în conformitate
cu regula 70.5, o parte la o audiere conform regulii 69 poate apela
decizia comitetului de protest.

M5.8

Mai multe instrucţiuni pentru comitetele de protest despre conduita
necorespunzătoare pot fi găsite pe website-ul World Sailing.

M6

APELURI (regula 70 şi anexa R)
Când deciziile pot fi apelate,


păstraţi hârtiile relevante ale audierii în aşa fel încât
informaţiile să poată fi uşor folosite pentru un apel. Este acolo
o diagramă contrasemnată sau pregătită de comitetul de
protest? Faptele constatate sunt suficiente? (Exemplu: a existat
o angajare? DA sau NU. ‘Probabil’ nu este un fapt constatat.)
Sunt pe formular numele membrilor comitetului de protest şi
alte informaţii importante.?



comentariile comitetului de protest despre orice apel trebuie
să dea posibilitatea comitetului de apel să vizualizeze în mod
clar întregul incident; comitetul de apel nu ştie nimic despre
situaţie.
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PHOTOGRAPHIC EVIDENCE
Photographs and videos can sometimes provide useful evidence but
protest committees should recognize their limitations and note the
following points:
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●

The party producing the photographic evidence is responsible
for arranging the viewing.

●

View the video several times to extract all the information from
it.

●

The depth perception of any single-lens camera is very poor;
with a telephoto lens it is non-existent. When the camera views
two overlapped boats at right angles to their course, it is
impossible to assess the distance between them. When the
camera views them head on, it is impossible to see whether an
overlap exists unless it is substantial.

●

Ask the following questions:


Where was the camera in relation to the boats?



Was the camera’s platform moving? If so in what
direction and how fast?



Is the angle changing as the boats approach the critical
point? Fast panning causes radical change.



Did the camera have an unrestricted view throughout?

Anexa M
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DOVEZI FOTOGRAFICE
Fotografiile şi filmările pot furniza uneori dovezi folositoare dar
comitetul de protest trebuie să recunoască limitările lor şi să ia notă
de următoarele puncte:
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Partea care aduce dovezile fotografice este responsabilă pentru
aranjarea vizionării.



Vizionaţi fimarea de câteva ori pentru a extrage din ea toate
informaţiile.



Percepţia în profunzime a oricărui aparat cu un singură lentilă
este foarte slabă; cu un teleobiectiv este inexistentă. Când
aparatul vizionează două ambarcaţiuni angajate dintr-un unghi
drept cu drumul lor, este imposibil să se aprecieze distanţa dintre
ele. Când aparatul le vizionează din faţă, este imposibil să se vadă
dacă există o angajare în afară de cazul în care este substanţială.



Puneţi următoarele întrebări:


Unde a fost aparatul faţă de ambarcaţiuni?



A fost platforma aparatului în mişcare? Dacă da în ce
direcţie şi cât de repede?



S-a schimbat unghiul când ambarcaţiunile s-au apropiat de punctul critic? Transfocarea rapidă provoacă modificări radicale.



A avut aparatul o imagine generală nestânjenită?

APPENDIX N

INTERNATIONAL JURIES
See rules 70.5 and 91(b). This appendix shall not be changed by the
notice of race, sailing instructions or national prescriptions.
N1

COMPOSITION, APPOINTMENT AND ORGANIZATION

N1.1

An international jury shall be composed of experienced sailors with
excellent knowledge of the racing rules and extensive protest
committee experience. It shall be independent of and have no
members from the race committee, and be appointed by the
organizing authority, subject to approval by the national authority if
required (see rule 91(b)), or by World Sailing under rule 89.2(c).

N1.2

The jury shall consist of a chairman, a vice chairman if desired, and
other members for a total of at least five. A majority shall be
International Judges.

N1.3

No more than two members (three, in Groups M, N and Q) shall be
from the same national authority.

N1.4

(a)

The chairman of a jury may appoint one or more panels
composed in compliance with rules N1.1, N1.2 and N1.3. This
can be done even if the full jury is not composed in compliance
with these rules.

(b)

The chairman of a jury may appoint panels of at least three
members each, of which the majority shall be International
Judges. Members of each panel shall be from at least three
different national authorities except in Groups M, N and Q,
where they shall be from at least two different national
authorities. If dissatisfied with a panel’s decision, a party is
entitled to a hearing by a panel composed in compliance with
rules N1.1, N1.2 and N1.3, except concerning the facts found,
if requested within the time limit specified in the sailing
instructions.

N1.5

When a full jury, or a panel, has fewer than five members, because of
illness or emergency, and no qualified replacements are available, it
remains properly constituted if it consists of at least three members
and if at least two of them are International Judges. When there are
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JURII INTERNAŢIONALE
Vezi regulile 70.5 şi 91(b). Această anexă nu trebuie să fie modificată de
anunţul de cursă, instrucţiunile de cursă sau de prescripţiile naţionale.
N1

COMPOZIŢIE, NUMIRE ŞI ORGANIZARE

N1.1

Un juriu internaţional trebuie să fie compus din velişti experimentaţi cu
cunoştinţe excelente despre regulile de cursă şi cu vastă experienţă în
comitete de protest. El trebuie să fie independent de şi să nu aibă membri din comitetul de cursă şi să fie numit de autoritatea organizatoare,
subiect al aprobării de către autoritatea naţională dacă este cerută (vezi
regula 91(b)), sau de către World Sailing în conformitate cu regula 89.2(b).

N1.2

Juriul trebuie să consiste dintr-un preşedinte, un vice-preşedinte dacă
este de dorit şi alţi membri pentru un total de cel puţin cinci.
Majoritatea trebuie să fie judecători internaţionali.

N1.3

Nu trebuie ca mai mult de doi membri (trei, în grupele M, N şi Q) să
fie de la aceeaşi autoritate naţională.

N1.4

(a)

Preşedintele unui juriu poate numi unul sau mai multe paneluri
compuse în conformitate cu regulile N1.1, N1.2 şi N1.3. Acest
lucru poate fi făcut chiar dacă întregul juriu nu este compus în
conformitate cu aceste reguli.

(b)

Preşedintele unui juriu poate numi paneluri de câte cel puţin
trei membri fiecare, din care majoritatea trebuie să fie
judecători internaţionali. Membrii fiecărui panel trebuie să fie
din cel puţin trei autorităţi naţionale diferite exceptând grupele
M, N şi Q, unde ei trebuie să fie din cel puţin două autorităţi
naţionale diferite. Dacă nu este satisfăcută de decizia unui
complet, o parte este îndreptăţită la o audiere de către un panel
compus în conformitate cu regulile N1.1, N1.2 şi N1.3,
exceptând cele referitoare la faptele constatate, dacă cere
aceasta în timpul limită specificat în instrucţiunile de cursă.

N1.5

Când un întreg juriu, sau un panel, are mai puţin de cinci membri,
din cauză de boală sau urgenţă, şi nu sunt disponibili înlocuitori
calificaţi, el rămâne corect constituit dacă consistă din cel puţin trei
membri şi dacă cel puţin doi dintre ei sunt judecători internaţionali.
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three or four members they shall be from at least three different
national authorities except in Groups M, N and Q, where they shall
be from at least two different national authorities.
N1.6

When it is considered desirable that some members not participate in
discussing and deciding a protest or request for redress, and no
qualified replacements are available, the jury or panel remains
properly constituted if at least three members remain and at least two
of them are International Judges.

N1.7

In exception to rules N1.1 and N1.2, World Sailing may in limited
circumstances (see World Sailing Regulation 25.8.13) authorize an
international jury consisting of a total of only three members. All
members shall be International Judges. The members shall be from
three different national authorities (two, in Groups M, N and Q). The
authorization shall be stated in a letter of approval to the organizing
authority and in the notice of race and sailing instructions, and the
letter shall be posted on the event’s official notice board.

N1.8

When the national authority’s approval is required for the
appointment of an international jury (see rule 91(b)), notice of its
approval shall be included in the sailing instructions or be posted on
the official notice board.

N1.9

If the jury or a panel acts while not properly constituted, its decisions
may be appealed.

N2

RESPONSIBILITIES

N2.1

An international jury is responsible for hearing and deciding all
protests, requests for redress and other matters arising under the rules
of Part 5. When asked by the organizing authority or the race
committee, it shall advise and assist them on any matter directly
affecting the fairness of the competition.

N2.2

Unless the organizing authority directs otherwise, the jury shall
decide

N2.3
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(a)

questions of eligibility, measurement or rating certificates; and

(b)

whether to authorize the substitution of competitors, boats or
equipment when a rule requires such a decision.

The jury shall also decide matters referred to it by the organizing
authority or the race committee.
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Când sunt trei sau patru membri, ei trebuie să fie din cel puţin trei
autorităţi naţionale diferite cu excepţia grupelor M, N şi Q, unde ei
trebuie să fie din cel puţin două autorităţi naţionale diferite.
N1.6

Când este considerat dezirabil ca anumiţi membri să nu participe la
discutarea şi decizia unui protest sau cerere pentru compensare, şi nu
sunt disponibili înlocuitori calificaţi, juriul sau panelul rămâne corect
constituit dacă rămân cel puţin trei membri şi cel puţin doi dintre ei
sunt judecători internaţionali.

N1.7

Ca excepţie la regulile N1.1 and N1.2, World Sailing poate, în circumstanţe limitate (vezi World Sailing regula 25.8.13), să autorizeze un
juriu international consistând din un total de numai trei membri. Toţi
membri trebuie să fie judecători internaţionali. Membri trebuie să fie
din trei autorităţi naţionale diferite (două în grupele M, N şi Q). Autorizaţia trebuie să fie declarată într-o scrisoare de aprobare către autoritatea organizatoare şi în anunţul de cursă şi instrucţiunile de cursă şi
scrisoarea trebuie să fie afişată la panoul oficial de afişaj al competiţiei.

N1.8

Când aprobarea autorităţii naţionale este cerută pentru numirea unui
juriu internaţional (vezi regula 91(b)), anunţul aprobării sale trebuie
să fie inclus în instrucţiunile de cursă sau să fie afişat la panoul
oficial de afişaj.

N1.9

Dacă juriul sau un panel acţionează cât timp nu este corect constituit,
deciziile sale pot fi apelate.

N2

RESPONSABILITĂŢI

N2.1

Un juriu internaţional este responsabil pentru audierea şi decizia tuturor
protestelor, cererilor pentru compensare şi altor probleme survenite
conform regulilor din partea 5. Când îi este cerut de către autoritatea
organizatoare sau de comitetul de cursă, el trebuie să le sfătuiască şi să
le ajute în orice problemă care afectează direct sportivitatea competiţiei.

N2.2

Exceptând cazul când autoritatea organizatoare decide altfel, juriul
trebuie să decidă

N2.3
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(a)

probleme de eligibilitate, certificate de măsurători sau clasificare; şi

(b)

dacă să autorizeze înlocuirea concurenţilor, ambarcaţiunilor sau
echipamentului, când o regulă necesită o asemenea deciziei.

Juriul trebuie deasemenea să hotărască în problemele adresate lui de
către autoritatea organizatoare sau comitetul de cursă.
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N3

PROCEDURES

N3.1

Decisions of the jury, or of a panel, shall be made by a simple
majority vote of all members. When there is an equal division of
votes cast, the chairman of the meeting may cast an additional vote.

N3.2

Members shall not be regarded as having a significant conflict of
interest (see rule 63.4) by reason of their nationality, club
membership or similar. When otherwise considering a significant
conflict of interest as required by rule 63.4, considerable weight must
be given to the fact that decisions of an international jury cannot be
appealed and this may affect the perception of fairness and lower the
level of conflict that is significant. In case of doubt, the hearing
should proceed as permitted by rule N1.6.

N3.3

If a panel fails to agree on a decision it may adjourn, in which case
the chairman shall refer the matter to a properly constituted panel
with as many members as possible, which may be the full jury.

N4

MISCONDUCT (Rule 69)

N4.1

World Sailing Regulation 35, Disciplinary Code, contains procedures
that apply to specific international events with regard to the
appointment of a person to conduct any investigation. These
procedures override any conflicting provision of this appendix.

N4.2

A person shall be responsible for presenting to the hearing panel any
allegations of misconduct under rule 69. This person shall not be a
member of the hearing panel but may be a member of the jury. Such
a person shall be required to make full disclosure of all material that
may come into his possession in the course of his investigation to the
person subject to allegations of a breach of rule 69.

N4.3

Prior to a hearing, the hearing panel, to the extent practically
possible, shall not act as an investigator of any allegations made
under rule 69. However, during the hearing the panel shall be entitled
to ask any investigative questions it may see fit.

N4.4

If the panel decides to call a hearing, all material disclosed to the
panel in order for them to make that decision must be disclosed to the
person subject to the allegations before the hearing begins.
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N3

PROCEDURI

N3.1

Deciziile juriului, sau ale unui panel, trebuie să fie luate cu majoritatea
simplă a voturilor tuturor membrilor. Când există o împărţire egală a
voturilor socotite, preşedintele şedinţei poate avea un vot suplimentar.

N3.2

Membrii nu trebuie să fie priviţi ca având un conflict de interese
semnificativ (vezi regula 63.4) din cauza naţionalităţii lor, apartenenţa la un club sau similar. Când se analizează altfel un conflict de
interese semnificativ aşa cum este cerut de regula 63.4, o greutate
considerabilă trebuie să fie dată faptului că deciziile unui juriu internaţional nu pot fi apelate şi aceasta poate afecta percepţia de sportivitate şi să scadă nivelul conflictului care este semnificativ. În caz de
dubiu, audierea trebuie să continue aşa cum este permis de regula N1.6.

N3.3

Dacă un panel nu reuşeşte să ajungă la o decizie, el poate să amâne, în
care caz preşedintele trebuie să înainteze problema unui panel corect
constituit cu cât de mulţi membri posibil, care poate fi întregul juriu.

N4

CONDUITĂ NECORESPUNZĂTOARE (Regula 69)

N4.1

Regula 35 World Sailing, codul disciplinar, conţine proceduris care
se aplică la competiţii internaţionale specifice cu privire la numirea
unei persoane care să conducă orice investigaţie. Aceste proceduri
prevalează asupra oricărei prevederi contrare din această anexă.

N4.2

O persoană trebuie să fie responsabilă pentru a prezenta panelului de audiere
orice alegaţie de conduită necorespunzătoare conform regulii 69. Această
persoană trebuie să nu fie membru al panelului de audiere dar poate fi membru al juriului. Acestei persoane trebuie să îi fie cerut să dezvăluie în totalitate
toate materialele care poate au ajuns în posesia sa pe parcursul investigaţiei
sale asupra persoanei subiect al alegaţiilor de încălcare a regulii 69.

N4.3

Înainte de audiere, panelul de audiere, în măsura în care este posibil, nu
trebuie să acţioneze ca un investigator al oricăror alegaţii făcute conform
regulii 69. Totuşi, în timpul audierii panelul trebuie să fie îndreptăţit
să pună orice întrebări investigative pe care le consideră potrivite.

N4.4

Dacă panelul decide să convoace o audiere, toate materialele dezvăluite panelului pentru a putea lua acea decizie trebuie să fie dezvăluite persoanei subiect al alegaţiilor înainte de începerea audierii.
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SPECIAL PROCEDURES FOR RULE 42
All or part of this appendix applies only if the notice of race or
sailing instructions so state.
P1

OBSERVERS AND PROCEDURE

P1.1

The protest committee may appoint observers, including protest
committee members, to act in accordance with rule P1.2. A person
with a significant conflict of interest shall not be appointed as an
observer.

P1.2

An observer appointed under rule P1.1 who sees a boat breaking rule
42 may penalize her by, as soon as reasonably possible, making a
sound signal, pointing a yellow flag at her and hailing her sail
number, even if she is no longer racing. A boat so penalized shall not
be penalized a second time under rule 42 for the same incident.

P2

PENALTIES

P2.1

First Penalty
When a boat is first penalized under rule P1.2 her penalty shall be a
Two-Turns Penalty under rule 44.2. If she fails to take it she shall be
disqualified without a hearing.

P2.2

Second Penalty
When a boat is penalized a second time during the regatta, she shall
promptly retire. If she fails to do so she shall be disqualified without
a hearing and her score shall not be excluded.

P2.3

Third and Subsequent Penalties
When a boat is penalized a third or subsequent time during the
regatta, she shall promptly retire. If she does so her penalty shall be
disqualification without a hearing and her score shall not be
excluded. If she fails to do so her penalty shall be disqualification
without a hearing from all races in the regatta, with no score
excluded, and the protest committee shall consider calling a hearing
under rule 69.2.
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PROCEDURI SPECIALE PT REGULA 42
Această anexă în întregime sau părţi ale acesteia se aplică numai
dacă anunţul de cursă sau instrucţiunile de cursă declară aceasta.
P1

OBSERVATORI ŞI PROCEDURI

P1.1

Comitetul de protest poate numi observatori, inclusiv membri ai
comitetului de protest, să acţioneze în conformitate cu regula P1.2. O
persoană cu un conflict de interese semnificativ nu trebuie să fie
numită ca observator.

P1.2

Un observator numit în conformitate cu regula P1.1 care vede o ambarcaţiune
încălcând regula 42 o poate penaliza, cât de repede este rezonabil posibil, făcând un semnal sonor, îndreptând spre ea un pavilion galben şi strigând numărul ei de velă, chiar dacă ea nu mai concurează. O ambarcaţiune astfel penalizată
nu trebuie să fie penalizată a doua oară conform regulii 42 pentru acelaşi incident.

P2

PENALIZĂRI

P2.1

Prima penalizare
Când o ambarcaţiune este penalizată prima oară conform regulii P1.2,
penalizarea ei trebuie să fie o penalizare de două rotiri conform regulii
44.2. Dacă ea omite să o facă ea trebuie să fie descalificată fără o audiere.

P2.2

A doua penalizare
Când o ambarcaţiune este penalizată a doua oară în timpul regatei, ea trebuie să se retragă prompt. Dacă ea omite să facă aceasta, ea trebuie să
fie descalificată fără o audiere şi punctajul său nu trebuie să fie scăzut.

P2.3

A treia şi următoarele penalizări
Când o ambarcaţiune este penalizată a treia oară şi următoarele dăţi în
timpul regatei ea trebuie să se retragă prompt. Dacă face aceasta
penalizarea ei trebuie să fie descalificarea fără o audiere şi punctajul
său nu trebuie să fie exclus. Dacă ea omite să facă aceasta penalizarea
ei trebuie să fie descalificarea fără o audiere din toate cursele regatei,
fără a i se scădea nici un punctaj, şi comitetul de protest trebuie să ia
în considerare convocarea unei audieri conform regulii 69.2.
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Penalties Near the Finishing Line
If a boat is penalized under rule P2.2 or P2.3 and it was not
reasonably possible for her to retire before finishing, she shall be
scored as if she had retired promptly.

P3

POSTPONEMENT, GENERAL RECALL OR
ABANDONMENT
If a boat has been penalized under rule P1.2 and the race committee
signals a postponement, general recall or abandonment, the penalty is
cancelled, but it is still counted to determine the number of times she
has been penalized during the regatta.

P4

REDRESS LIMITATION
A boat shall not be given redress for an action by a member of the
protest committee or its designated observer under rule P1.2 unless
the action was improper due to a failure to take into account a race
committee signal or a class rule.

P5

FLAGS O AND R

P5.1

When Rule P5 Applies
Rule P5 applies if the class rules permit pumping, rocking and
ooching when the wind speed exceeds a specified limit.

P5.2

Before the Starting Signal
(a)

The race committee may signal that pumping, rocking and
ooching are permitted, as specified in the class rules, by
displaying flag O before or with the warning signal.

(b)

If the wind speed becomes less than the specified limit after
flag O has been displayed, the race committee may postpone
the race. Then, before or with a new warning signal, the
committee shall display either flag R, to signal that rule 42 as
changed by the class rules applies, or flag O, as provided in
rule P5.2(a).

(c)

If flag O or flag R is displayed before or with the warning
signal, it shall be displayed until the starting signal.
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PROCEDURI SPECIALE PENTRU REGULA 42

Penalizări lângă linia de sosire
Dacă o ambarcaţiune a fost penalizată conform regulii P2.2 or P2.3 şi
nu a fost rezonabil posibil ca ea să se retragă înainte să sosească, ea
trebuie să fie punctată ca şi cum s-ar fi retras prompt.

P3

AMÂNARE, RECHEMARE GENERALĂ SAU
ABANDONARE
Dacă o ambarcaţiune a fost penalizată conform regulii P1.2 şi comitetul
de cursă semnalează o amânare, o rechemare generală sau abandonare, penalizarea ei este anulată dar continuă să conteze pentru a
determina numărul de câte ori ea a fost penalizată în timpul regattei.

P4

LIMITĂREA COMPENSĂRII
Unei ambarcaţiuni nu trebuie să îi fie acordată compensare pentru o acţiune a unui
membru al comitetului de protest sau a observatorului desemnat al acestuia conform
regulii P1.2 în afară de cazul în care acţiunea a fost incorectă datorită omisiunii
de a lua în considerare un semnal al comitetului de cursă sau o regulă de clasă.

P5

PAVILIOANELE O ŞI R

P5.1

When Rule P5 Applies
Regula P5 se aplică dacă regulile de clasă permit pompingul, balansarea şi impulsionarea când viteza vântului depăşeşte o limită specificată.

P5.2

Înainte de semnalul de start
(a)

Comitetul de cursă poate semnaliza că pompingul, balansarea şi impulsionarea sunt premise, aşa cum este specificat în regulile de clasă, prin
afişarea pavilionului O înainte de sau odată cu semnalul de avertizare.

(b)

Dacă viteza vântului devine mai mică decât limita specificată după ce
pavilionul O a fost afişat, comitetul de cursă poate amâna cursa.
Apoi, înainte de sau odată cu noul semnal de avertizare,
comitetul trebuie să afişeze fie pavilionul R, pentru a semnala
că se aplică regula 42 aşa cum este modificată de regulile de
clasă sau pavilionul O aşa cum este prevăzut în regula P5.2(a).

(c)

Dacă pavilionul O sau pavilionul R este afişat înainte de sau odată
cu semnalul de avertizare, el trebuie afişat până la semnalul de start.
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SPECIAL PROCEDURES FOR RULE 42

After the Starting Signal
After the starting signal,
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(a)

if the wind speed exceeds the specified limit, the race
committee may display flag O with repetitive sounds at a mark
to signal that pumping, rocking and ooching are permitted, as
specified in the class rules, after passing the mark;

(b)

if flag O has been displayed and the wind speed becomes less
than the specified limit, the race committee may display flag R
with repetitive sounds at a mark to signal that rule 42, as
changed by the class rules, applies after passing the mark.

Anexa P
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După semnalul de start
După semnalul de start,
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(a)

dacă viteza vântului depăşeşte limita specificată, comitetul de cursă
poate afişa pavilionul O cu sunete repetitive la o baliză pentru a
semnaliza că pompingul, balansarea şi impulsionarea sunt permise,
aşa cum este specificat în regulile de clasă, după dublarea balizei;

(b)

dacă pavilionul O a fost afişat şi viteza vântului devine mai mică decât
limita specificată, comitetul de cursă poate afişat pavilionul R cu
sunete repetitive la o baliză pentru a semnaliza că regula 42, aşa cum
este modificată de regulile de clasă, se aplică după dublarea balizei.

APPENDIX R

PROCEDURES FOR APPEALS AND
REQUESTS
See rule 70. A national authority may change this appendix by
prescription but it shall not be changed by sailing instructions.
R1

APPEALS AND REQUESTS
Appeals, requests by protest committees for confirmation or
correction of their decisions, and requests for interpretations of the
rules shall be made in compliance with this appendix.

R2

SUBMISSION OF DOCUMENTS

R2.1

To make an appeal,
(a)

no later than 15 days after receiving the protest committee’s
written decision or its decision not to reopen a hearing, the
appellant shall send an appeal and a copy of the protest
committee’s decision to the national authority. The appeal shall
state why the appellant believes the protest committee’s
decision or its procedures were incorrect;

(b)

when the hearing required by rule 63.1 has not been held
within 30 days after a protest or request for redress was
delivered, the appellant shall, within a further 15 days, send an
appeal with a copy of the protest or request and any relevant
correspondence. The national authority shall extend the time if
there is good reason to do so;

(c)

when the protest committee fails to comply with rule 65, the
appellant shall, within a reasonable time after the hearing, send
an appeal with a copy of the protest or request and any relevant
correspondence.

If a copy of the protest or request is not available, the appellant shall
instead send a statement of its substance.
R2.2

The appellant shall also send, with the appeal or as soon as possible
thereafter, all of the following documents that are available to her:
(a)

the written protest(s) or request(s) for redress;
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CERERI
Vezi regula 70. O autoritate naţională poate modifica această anexă prin
prescripţii dar ea nu trebuie să fie modificată prin instrucţiunile de cursă.
R1

APELURI ŞI CERERI
Apelurile, cererile comitetelor de protest pentru confirmarea sau
corectarea deciziilor lor şi cererile pentru interpretări ale regulilor
trebuie să fie făcute în concordanţă cu această anexă.

R2

DEPUNEREA DOCUMENTELOR

R2.1

Pentru a face un apel,
(a)

nu mai târziu de 15 zile după primirea deciziei scrise a comitetului de protest sau a deciziei acestuia de a nu redeschide o
audiere, apelantul trebuie să trimită, un apel şi o copie a deciziei comitetului de protest, către autoritatea naţională. Apelul
trebuie să declare de ce apelantul crede că decizia comitetului
de protest sau procedurile acestuia au fost incorecte;

(b)

când audierea cerută de regula 63.1 nu a fost ţinută în 30 zile
după ce un protest sau cerere pentru compensare a fost depusă,
apelantul trebuie, în următoarele 15 zile, să trimită un apel cu o
copie a protestului sau cererii şi orice corespondenţă relevantă.
Autoritatea naţională trebuie să extindă timpul dacă există un
motiv bun pentru a face aceasta;

(c)

când şi comitetul de protest omite să se conformeze cu regula
65, apelantul trebuie, într-o perioadă rezonabilă după audiere,
să trimită un apel cu o copie a protestului sau cererii şi orice
corespondenţă relevantă.

Dacă o copie a protestului sau cererii nu este disponibilă, apelantul
trebuie să trimită în loc o declaraţie despre subiectul acestora.
R2.2

Apelantul trebuie deasemenea să trimită, cu apelul sau cât de repede posibil după aceea, toate din următoarele documente care îi sunt disponibile:
(a)

protest(ul)(ele) sau cerer(ea)(ile) de compensare scrise;
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(b)

a diagram, prepared or endorsed by the protest committee,
showing the positions and tracks of all boats involved, the
course to the next mark and the required side, the force and
direction of the wind, and, if relevant, the depth of water and
direction and speed of any current;

(c)

the notice of race, the sailing instructions, any other conditions
governing the event, and any changes to them;

(d)

any additional relevant documents; and

(e)

the names, postal and email addresses, and telephone numbers
of all parties to the hearing and the protest committee
chairman.

R2.3

A request from a protest committee for confirmation or correction of
its decision shall be sent no later than 15 days after the decision and
shall include the decision and the documents listed in rule R2.2. A
request for an interpretation of the rules shall include assumed facts.

R3

RESPONSIBILITIES OF NATIONAL AUTHORITY AND
PROTEST COMMITTEE
Upon receipt of an appeal or a request for confirmation or correction,
the national authority shall send to the parties and protest committee
copies of the appeal or request and the protest committee’s decision.
It shall ask the protest committee for any relevant documents listed in
rule R2.2 not sent by the appellant or the protest committee, and the
protest committee shall promptly send them to the national authority.
When the national authority has received them it shall send copies to
the parties.

R4

COMMENTS AND CLARIFICATIONS

R4.1

The parties and protest committee may make comments on the
appeal or request or on any of the documents listed in rule R2.2 by
sending them in writing to the national authority.

R4.2

The national authority may seek clarifications of rules governing the
event from organizations that are not parties to the hearing.

R4.3

The national authority shall send copies of comments and
clarifications received to the parties and protest committee as
appropriate.
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(b)

o diagramă, pregătită sau contrasemnată de comitetul de
protest, ilustrând poziţia şi drumurile tuturor ambarcaţiunilor
implicate, drumul către următoarea baliză şi partea cerută, forţa
şi direcţia vântului şi, dacă este relevant, adâncimea apei şi
direcţia şi viteza oricărui curent;

(c)

anunţul de cursă, instrucţiunile de cursă şi orice alte condiţii
care au guvernat concursul, şi orice modificări ale acestora;

(d)

orice documente relevante suplimentare; şi

(e)

numele, adresele poştale şi de email şi numerele de telefon ale
tuturor părţilor la audiere şi ale preşedintelui comitetului de
protest.

R2.3

O cerere a unui comitet de protest pentru confirmarea sau corectarea
deciziei sale trebuie să fie trimisă nu mai târziu de 15 zile de la decizie
şi trebuie să includă decizia şi documentele listate în regula R2.2. O
cerere pentru interpretarea regulilor trebuie să includă faptele asumate.

R3

RESPONSABILITĂŢILE AUTORITĂŢII NAŢIONALE ŞI
ALE COMITETULUI DE PROTEST
La primirea unui apel sau cerere pentru confirmare sau corectare,
autoritatea naţională trebuie să trimită părţilor şi comitetului de
protest copii ale apelului sau cererii şi a deciziei comitetului de
protest. Trebuie să ceară comitetului de protest orice documente
relevante listate în regula R2.2 netrimise de apelant sau de comitetul
de protest, şi comitetul de protest trebuie să le trimită imediat
autorităţii naţionale. Când autoritatea naţională le-a primit, trebuie să
trimită copii părţilor.

R4

COMENTARII ŞI CLARIFICĂRI

R4.1

Părţile şi comitetul de protest pot face comentarii asupra apelului sau
cererii sau oricăror documente listate în regula R2.2 prin trimiterea
acestora în scris autorităţii naţionale.

R4.2

Autoritatea naţională poate cere clarificări ale regulilor guvernând
concursul de la organizaţii care nu sunt părţi la audiere.

R4.3

Autoritatea naţională trebuie să trimită copii ale comentariilor şi
clarificărilor primite părţilor şi comitetului de protest după cum este
adecvat.
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R4.4

Comments on any document shall be made no later than 15 days
after receiving it from the national authority.

R5

INADEQUATE FACTS; REOPENING
The national authority shall accept the protest committee’s finding of
facts except when it decides they are inadequate. In that case it shall
require the committee to provide additional facts or other
information, or to reopen the hearing and report any new finding of
facts, and the committee shall promptly do so.

R6

WITHDRAWING AN APPEAL
An appellant may withdraw an appeal before it is decided by
accepting the protest committee’s decision.
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R4.4

Comentariile asupra oricărui document trebuie să fie făcute nu mai
târziu de 15 zile după primirea acestora de la autoritatea naţională.

R5

FAPTE INADECVATE; REDESCHIDERE
Autoritatea naţională trebuie să accepte faptele constatate de comitetul
de protest exceptând cazul când decide că acestea sunt inadecvate. În
acest caz trebuie să ceară comitetului să furnizeze fapte suplimentare
sau alte informaţii, sau să redeschidă audierea şi să raporteze orice
fapte noi constatate şi comitetul trebuie să facă imediat aceasta.

R6

RETRAGEREA UNUI APEL
Un apelant poate retrage un apel înainte ca acesta să fie decis prin
acceptarea deciziei comitetului de protest.
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STANDARD SAILING INSTRUCTIONS
This appendix applies only if the notice of race so states.
These Standard Sailing Instructions may be used at an event in place
of printed sailing instructions made available to each boat. To use
them, state in the notice of race that ‘The sailing instructions will
consist of the instructions in RRS Appendix S, Standard Sailing
Instructions, and supplementary sailing instructions that will be on
the official notice board located at _____.’
The supplementary sailing instructions will include:
1. A table showing the schedule of races, including the day and date
of each scheduled day of racing, the number of races scheduled
each day, the scheduled time of the first warning signal each day,
and the latest time for a warning signal on the last scheduled day
of racing (see SI 5 below).
2. The location of the race office and of the flag pole on which
signals made ashore will be displayed (SI 4.1).
3. A list of the marks that will be used and a description of each one
(SI 8). How new marks will differ from original marks (SI 10).
4. The time limits, if any, that are listed in SI 12.
5. Any changes or additions to the instructions in this appendix.
A copy of the supplementary sailing instructions will be available to
competitors on request.
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Această anexă se aplică numai dacă anunţul de cursă specifică asta.
Aceste instrucţiuni de cursă standard pot fi folosite la un concurs
înlocuind instrucţiunile de cursă tipărite făcute disponibile fiecărei
ambarcaţiuni. Pentru a le folosi, declaraţi în anunţul de cursă că
‘Instrucţiunile de cursă vor consta în instrucţiunile din RRS Anexa S,
instrucţiuni de cursă standard şi instrucţiunile de cursă suplimentare
care vor fi pe panoul oficial de afişaj amplasat la _____.’
Instrucţiunile de cursă suplimentare vor include:
1. Un tabel prezentând programul curselor, incluzând ziua şi data
fiecărei zi programată de curse, numărul de curse programate în
fiecare zi, ora programată pentru primul semnal de avertizare în
fiecare zi, şi ultima oră pentru un semnal de avertizare în ultima
zi programată de curse (vezi SI 5 mai jos).
2. Locaţia secretariatului şi a catargului de pavilioane pe care vor
fi afişate semnalele făcute pe mal (SI 4.1).
3. O listă a balizelor care vor fi folosite şi o descriere a fiecăreia
(SI 8). Cum vor diferi balizele noi faţă de cele originale (SI 10).
4. Timpii limită, dacă există, care sunt listaţi în SI 12.
5. Orice modificări sau adăugiri la instrucţiunile din această anexă.
O copie a instrucţiunilor de cursă suplimentare vor fi disponibile
concurenţilor la cerere.
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SAILING INSTRUCTIONS
1

RULES

1.1

The regatta will be governed by the rules as defined in The Racing
Rules of Sailing.

2

NOTICES TO COMPETITORS

2.1

Notices to competitors will be posted on the official notice board.

2.2

Supplementary sailing instructions (called ‘the supplement’ below)
will be posted on the official notice board.

3

CHANGES TO SAILING INSTRUCTIONS

3.1

Any change to the sailing instructions will be posted before 0800 on
the day it will take effect, except that any change to the schedule of
races will be posted by 2000 on the day before it will take effect.

4

SIGNALS MADE ASHORE

4.1

Signals made ashore will be displayed from the flag pole. The
supplement will state its location.

4.2

When flag AP is displayed ashore, ‘1 minute’ is replaced with ‘not
less than 60 minutes’ in the race signal AP.

5

SCHEDULE OF RACES

5.1

The supplement will include a table showing the days, dates, number
of races scheduled, the scheduled times of the first warning signal
each day, and the latest time for a warning signal on the last
scheduled day of racing.

6

CLASS FLAGS

6.1

Each class flag will be the class insignia on a white background or as
stated in the supplement.

7

THE COURSES

7.1

No later than the warning signal, the race committee will designate
the course by displaying one or two letters followed by a number,
and it may also display the approximate compass bearing of the first
leg.
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INSTRUCŢIUNI DE CURSĂ
1

REGULI

1.1

Regata va fi guvernată de reguli aşa cum sunt definite în regulile de
cursă pentru veliere.

2

ANUNŢURI PENTRU CONCURENŢI

2.1

Anunţurile către concurenţi vor fi postate la panoul oficial de afişaj.

2.2

Instrucţiunile de cursă suplimentare (numite ‘suplimentul’ mai jos)
vor fi postate la panoul oficial de afişaj.

3

MODIFICĂRI LA INSTRUCŢIUNILE DE CURSĂ

3.1

Orice modificare la instrucţiunile de cursă va fi postată înainte de 0800
în ziua în care se aplică, cu excepţia că orice modificare la programul
curselor va fi postată până la 2000 în ziua dinainte să se aplice.

4

SEMNALE FĂCUTE PE MAL

4.1

Semnalele făcute pe mal vor fi afişate la catargul de pavilioane.
Suplimentul va declara locaţia acestuia.

4.2

Când pavilionul AP este afişat pe mal, ‘1 minut’ este înlocuit cu ‘nu
mai puţin de 60 minute’ în semnal de cursă AP.

5

PROGRAMUL CURSELOR

5.1

Suplimentul va include un table prezentând zilele, datele, numărul de
curse programate, ora programată a primului semnal de avertizare în
fiecare zi şi ultima oră pentru semnalul de avertizare în ultima zi de
curse programată.

6

PAVILIOANE DE CLASĂ

6.1

Fiecare pavilion de clasă va fi însemnul de clasă pe un fond alb sau
aşa cum este declarat în supliment.

7

TRASEELE

7.1

Nu mai târziu de semnalul de avertizare, comitetul de cursă va
desemna traseul prin afişarea a una sau două litere urmate de un
număr şi poate deasemenea să afişeze cursul aproximativ la compass
a primei laturi.
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7.2

The course diagrams are on the pages following SI 13. They show
the courses, the order in which marks are to be passed, and the side
on which each mark is to be left. The supplement may include
additional courses.

8

MARKS

8.1

A list of the marks that will be used, including a description of each
one, will be included in the supplement.

9

THE START

9.1

Races will be started by using RRS 26.

9.2

The starting line will be between a staff displaying an orange flag on
the race committee vessel and the course side of the starting mark.

10

CHANGE OF THE NEXT LEG OF THE COURSE

10.1

To change the next leg of the course, the race committee will lay a
new mark (or move the finishing line) and remove the original mark
as soon as practicable. When in a subsequent change a new mark is
replaced, it will be replaced by an original mark.

11

THE FINISH

11.1

The finishing line will be between a staff displaying an orange flag
on the race committee vessel and the course side of the finishing
mark.

12

TIME LIMITS

12.1

The supplement will state which of the following time limits, if any,
will apply and, for each, the time limit.
 Mark 1 Time Limit Time limit for the first boat to pass Mark 1.
 Race Time Limit
Time limit for the first boat to sail the course
and finish.
 Finishing Window Time limit for boats to finish after the first
boat sails the course and finishes.

12.2

If no boat has passed Mark 1 within the Mark 1 Time Limit, the race
shall be abandoned.

12.3

Boats failing to finish within the Finishing Window shall be scored
Did Not Finish without a hearing. This changes RRS 35, A4 and A5.
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7.2

Diagramele traseelor sunt pe paginile urmând SI 13. Ele arată
traseele, ordinea în care balizele urmează să fie dublate şi partea pe
care fiecare baliză urmează să fie lăsată. Suplimentul poate include
trasee adiţionale.

8

BALIZE

8.1

O listă a balizelor care vor fi folosite, inclusive o descriere a
fiecăreia, va fi inclusă î supliment.

9

STARTUL

9.1

Curselor li se va da startul folosind RRS 26.

9.2

Linia de start va fi între o stadia afişând un pavilion portocaliu pe
vasul comitetului de cursă şi partea dinspre traseu a balizei de start.

10

MODIFICAREA URMĂTOAREI LATURI A TRASEULUI

10.1

Pentru a modifica următoarea latură a traseului, comitetul de cursă va
pune o nouă baliză (sau va muta linia de sosire) şi va elimina baliza
original cât de repede posibil. Când într-o modificare ulterioară o
baliză nouă este înlocuită, ea trebuie înlocuită cu o baliză originală.

11

SOSIREA

11.1

Linia de sosire va fi între o stadie afişând un pavilion portocaliu pe
vasul comitetului de cursă şi partea dinspre traseu a balizei de
sosire.

12

TIMPI LIMITĂ

12.1

Suplimentul va declara care din următorii timpi limită, dacă există, se
vor aplica şi pentru fiecare timpul limită.
 Baliza 1 Timp Limită
Timpul limită pentru prima ambarcaţiune să dubleze baliza 1.
 Timp limită de cursă Timpul limită pentru prima ambarcaţiune
pentru a parcurge traseul şi să sosească.
 Fereastră de sosire Timpul limită pentru ambarcaţiunile care sosesc după
prima ambarcaţiune să parcurgă traseul şi să sosească.

12.2

Dacă nici o ambarcaţiune nu dublează baliza 1 în timpul limită la
baliza 1, cursa trebuie să fie abandonată.

12.3

Ambarcaţiunile care nu reuşesc să sosească în fereastra de sosire trebuie să
fie punctate Nu a Sosit fără o audiere. Aceasta modifică RRS 35, A4 şi A5.
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13

PROTESTS AND REQUESTS FOR REDRESS

13.1

Protest forms are available at the race office. Protests and requests
for redress or reopening shall be delivered there within the
appropriate time limit.

13.2

For each class, the protest time limit is 60 minutes after the last boat
has finished the last race of the day or the race committee signals no
more racing today, which ever is later.

13.3

Notices will be posted no later than 30 minutes after the protest time
limit to inform competitors of hearings in which they are parties or
named as witnesses and where the hearings will be held.

13.4

Notices of protests by the race committee, technical committee or
protest committee will be posted to inform boats under RRS 61.1(b).

13.5

On the last scheduled day of racing a request for redress based on a
protest committee decision shall be delivered no later than 30
minutes after the decision was posted. This changes RRS 62.2.
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13

PROTESTE ŞI CERERI PENTRU COMPENSARE

13.1

Formularele de protest sunt disponibile la secretariat. Protestele şi
cererile pentru compensare sau redeschidere trebuie să fie depuse
acolo în timpul limită potrivit.

13.2

Pentru fiecare clasă, timpul limită de protest este 60 minute după ce ultima ambarcaţiune a sosit în ultima cursă a zilei sau comitetul de cursă
semnalizează nu se mai aleargă curse astăzi, oricare este mai târziu.

13.3

Anunţuri vor fi postate nu mai târziu de 30 minute după timpul limită
de protest pentru a informa concurenţii despre audieri în care sunt
părţi sau numiţi ca martori şi unde se vor ţine audierile.

13.4

Anunţurile protestelor comitetului de cursă, comitetului tehnic sau comitetului
de protest vor fi postate pentru a informa ambarcaţiunile conform RRS 61.1(b).

13.5

În ultima zi de curse programată o cerere pentru compensare bazată
pe o decizie a comitetului de protest trebuie depusă nu mai târziu de
30 minute după ce decizia a fost postată. Aceasta modifică RRS 62.2.
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COURSE DIAGRAMS
Course L – Windward/Leeward, Leeward Finish
Signal

Mark Rounding Order

L2

Start – 1 – 2s/2p – 1 – Finish

L3

Start – 1 – 2s/2p – 1 – 2s/2p – 1 –
Finish

L4

Start – 1 – 2s/2p – 1 – 2s/2p – 1 –
2s/2p – 1 – Finish

Course LA – Windward/Leeward with Offset
Mark, Leeward Finish
Signal
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Mark Rounding Order

LA2

Start – 1 – 1a – 2s/2p – 1 – 1a – Finish

LA3

Start – 1 – 1a – 2s/2p – 1 – 1a – 2s/2p
– 1 – 1a – Finish

LA4

Start – 1 – 1a – 2s/2p – 1 – 1a – 2s/2p
– 1 – 1a – 2s/2p – 1 – 1a – Finish
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COURSE DIAGRAMS
Traseu L – În vânt/Sub vânt, Sosire sub vânt
Semnal

Ordine ocolire balize

L2

Start – 1 – 2s/2p – 1 – Sosire

L3

Start – 1 – 2s/2p – 1 – 2s/2p – 1 –
Sosire

L4

Start – 1 – 2s/2p – 1 – 2s/2p – 1 –
2s/2p – 1 – Sosire

Traseu LA – În vânt/Sub vânt cu baliză Offset,
Sosire sub vânt
Semnal
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Ordine ocolire balize

LA2

Start – 1 – 1a – 2s/2p – 1 – 1a – Sosire

LA3

Start – 1 – 1a – 2s/2p – 1 – 1a – 2s/2p
– 1 – 1a – Sosire

LA4

Start – 1 – 1a – 2s/2p – 1 – 1a – 2s/2p
– 1 – 1a – 2s/2p – 1 – 1a – Sosire

Appendix S

STANDARD SAILING INSTRUCTIONS

Course W – Windward/Leeward, Windward
Finish
Signal

Mark Rounding Order

W2

Start – 1 – 2s/2p – Finish

W3

Start – 1 – 2s/2p – 1 – 2s/2p – Finish

W4

Start – 1 – 2s/2p – 1 – 2s/2p – 1 –
2s/2p – Finish

Course WA – Windward/Leeward with Offset
Mark, Windward Finish
Signal

Mark Rounding Order

WA2

Start – 1 – 1a – 2s/2p – Finish

WA3

Start – 1 – 1a – 2s/2p – 1 – 1a – 2s/2p
– Finish

WA4

Start – 1 – 1a – 2s/2p – 1 – 1a – 2s/2p
– 1 – 1a – 2s/2p – Finish
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Traseu W – În vânt/Sub vânt, Sosire sub
vânt
Semnal

Ordine ocolire balize

W2

Start – 1 – 2s/2p – Sosire

W3

Start – 1 – 2s/2p – 1 – 2s/2p – Sosire

W4

Start – 1 – 2s/2p – 1 – 2s/2p – 1 –
2s/2p – Sosire

Traseu WA – În vânt/Sub vânt cu baliză Offset,
Sosire în vânt
Semnal

Ordine ocolire balize

WA2

Start – 1 – 1a – 2s/2p – Sosire

WA3

Start – 1 – 1a – 2s/2p – 1 – 1a – 2s/2p
– Sosire

WA4

Start – 1 – 1a – 2s/2p – 1 – 1a – 2s/2p
– 1 – 1a – 2s/2p – Sosire
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Course TL – Triangle, Leeward Finish
Signal

Mark Rounding Order

TL2

Start – 1 – 2 – 3 – 1 – Finish

TL3

Start – 1 – 2 – 3 – 1 – 3 – 1 – Finish

TL4

Start – 1 – 2 – 3 – 1 – 3 – 1 – 3 – 1 –
Finish

Course TW – Triangle, Windward Finish
Signal
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Mark Rounding Order

TW2

Start – 1 – 2 – 3 – Finish

TW3

Start – 1 – 2 – 3 – 1 – 3 – Finish

TW4

Start – 1 – 2 – 3 – 1 – 3 – 1 – 3 –
Finish

Anexa S

INSTRUCŢIUNI DE CURSĂ STANDARD

Traseu TL – Triunghi, Sosire sub vânt
Semnal

Ordine ocolire balize

TL2

Start – 1 – 2 – 3 – 1 – Sosire

TL3

Start – 1 – 2 – 3 – 1 – 3 – 1 – Sosire

TL4

Start – 1 – 2 – 3 – 1 – 3 – 1 – 3 – 1 –
Sosire

Traseu TW – Triunghi, Sosire în vânt
Semnal

ANEXA R
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Ordine ocolire balize

TW2

Start – 1 – 2 – 3 – Sosire

TW3

Start – 1 – 2 – 3 – 1 – 3 – Sosire

TW4

Start – 1 – 2 – 3 – 1 – 3 – 1 – 3 –
Sosire

APPENDIX T

ARBITRATION
This appendix applies only if the notice of race or sailing instructions
so state.
Arbitration adds an extra step to the protest resolution process but
can eliminate the need for some protest hearings, thus speeding up
the process for events in which many protests are expected.
Arbitration may not be appropriate for all events as it requires an
additional knowledgeable person to act as the arbitrator. Further
guidance on arbitration can be found in the World Sailing
International Judges Manual, which can be downloaded from the
World Sailing website.
T1

T2

POST-RACE PENALTIES
(a)

Provided that rule 44.1(b) does not apply, a boat that may have
broken one or more rules of Part 2 or rule 31 in an incident
may take a Post-Race Penalty at any time after the race until
the beginning of a protest hearing involving the incident.

(b)

A Post-Race Penalty is a 30% Scoring Penalty calculated as
stated in rule 44.3(c). However, rule 44.1(a) applies.

(c)

A boat takes a Post-Race Penalty by delivering to the arbitrator
or a member of the protest committee a written statement that
she accepts the penalty and that identifies the race number and
where and when the incident occurred.

ARBITRATION MEETING
An arbitration meeting will be held prior to a protest hearing for each
incident resulting in a protest by a boat involving one or more rules
of Part 2 or rule 31, but only if each party is represented by a person
who was on board at the time of the incident. No witnesses will be
permitted. However, if the arbitrator decides that rule 44.1(b) may
apply or that arbitration is not appropriate, the meeting will not be
held, and if a meeting is in progress, it will be closed.
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ARBITRAJ
Această anexă se aplică numai dacă anunţul de cursă sau
instrucţiunile de cursă declară astfel.
Arbitrajul adaugă un pas suplimentar în procesul de rezolvare a
protestului dar poate elimina necesitatea unor audieri de protest,
aceasta accelerând procesul pentru competiţiile în care sun aşteptate
multe proteste. Arbitrajul poate să nu fie potrivit pentru toate
competiţii el necesitând o persoană cu cunoştinţe suplimentară care
să acţioneze ca arbitru. Alte instrucţiuni pentru arbitraj pot fi găsite
în manualul judecătorilor internaţionali World Sailing, care poate fi
descărcat de pe website-ul World Sailing.
T1

T2

PENALIZĂRI POST-CURSĂ
(a)

Cu condiţia că regula 44.1(b) nu se aplică, o ambarcaţiune a care poate
a încălcat una sau mai multe reguli din partea 2 sau regula 31 într-un
incident poate face o penalizare post-cursă în orice moment după
cursă până la începutul unei audieri de protest implicând incidentul.

(b)

O penalizare post-cursă este un punctaj de penalizare de 30% calculat
aşa cum este declarat în regula 44.3(c). Totuşi, regula 44.1(a) se aplică.

(c)

O ambarcaţiune face o penalizare post-cursă prin livrarea
arbitrului sau unui membru al comitetului de protest a unei
declaraţii scrise prin care acceptă penalizarea şi care identifică
numărul cursei şi unde şi când a survenit incidentul.

ŞEDINŢĂ DE ARBITRAJ
O şedinţă de arbitraj va fi ţinută înainte de audierea unui protest pentru fiecare incident rezultând într-un protest al unei ambarcaţiuni implicând
una sau mai multe reguli din partea 2 sau regula 31, dar numai dacă fiecare parte este reprezentată de o persoană care a fost la bord la momentul
incidentului. Nu vor fi permişi martori. Totuşi, dacă arbitrul decide că
regula 44.1(b) se poate aplica sau că arbitrajul nu este potrivit, şedinţa nu
se va ţine şi dacă şedinţa este în desfăşurare aceasta va fi închisă.

181

Appendix T

T3

ARBITRATION

ARBITRATOR’S OPINION
Based on the evidence given by the representatives, the arbitrator
will offer an opinion as to what the protest committee is likely to
decide:

T4

(a)

the protest is invalid,

(b)

no boat will be penalized for breaking a rule, or

(c)

one or more boats will be penalized for breaking a rule,
identifying the boats and the penalties.

ARBITRATION MEETING OUTCOMES
After the arbitrator offers an opinion,
(a)

a boat may take a Post-Race Penalty, and

(b)

a boat may ask to withdraw her protest. The arbitrator may
then act on behalf of the protest committee in accordance with
rule 63.1 to allow the withdrawal.

Unless all protests involving the incident are withdrawn, a protest
hearing will be held.
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T3

ARBITRAJ

OPINIA ARBITRULUI
Bazat pe mărturiile date de reprezentanţi, arbitrul va oferi o
opinie despre ce este probabil ca şi comitetul de protest să
decidă:

T4

(a)

protestul este nevalabil,

(b)

nici o ambarcaţiune nu va fi penalizată pentru încălcarea unei reguli, sau

(c)

una sau mai multe ambarcaţiuni vor fi penalizate pentru încălcarea unei reguli, identificând ambarcaţiunile şi penalizările.

REZULTATUL ŞEDINŢEI DE ARBITRAJ
După ce arbitrul oferă o opinie,
(a)

o ambarcaţiune poate face o penalizare post-cursă, şi

(b)

o ambarcaţiune poate cere să îşi retragă protestul său. Arbitrul
poate atunci să acţioneze în numele comitetului de protest în
conformitate cu regula 63.1 pentru a permite retragerea.

Cu excepţia cazului în care toate protestele implicând incidentul sunt
retrase, va avea loc o audiere de protest.

182

Received by race office: Date and time ………………..Signature …………………………….Number ..…...
Protest Time Limit …………………………….

PROTEST FORM – also for requests for redress and reopening
Fill in and tick as appropriate
1. EVENT .................................. Organizing authority ................... Date .................. Race no. ...........
2. TYPE OF HEARING
Protest by boat against boat
Protest by race committee against boat
Protest by protest committee against boat

Request for redress by boat or race committee
Consideration of redress by protest committee
Request by boat or race committee to reopen hearing
Consideration of reopening by protest committee

3. BOAT PROTESTING, OR REQUESTING REDRESS OR REOPENING
Class ................................ Fleet ............... Sail no. .......................... Boat’s name ............................
Represented by ............................................ Phone ................................. Email ....................................
4. BOAT(S) PROTESTED OR BEING CONSIDERED FOR REDRESS
Class ................................ Fleet ...............

Sail no. ......................... Boat’s name ............................

5. INCIDENT
Where and when the incident occurred.....................................................................................................
Rules alleged to have been broken ............................... Witnesses ......................................................
6. INFORMING PROTESTEE

How did you inform the protestee of your intention to protest?

By hailing

When? ........................... Word(s) used ..........................

By displaying a red flag

When? ................................................................................

By informing her in some other way

Give details ........................................................................

7. DESCRIPTION OF INCIDENT (use another sheet if necessary)
Diagram: one square = hull length; show positions of boats, wind and current directions, marks.

...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

Primit de secretariat: Data şi ora ............................... Semnătura ........................................ Număr ...........
Timp limită de protest ......................................

FORMULAR DE PROTEST – deasemenea pentru cereri pentru compensare şi redeschidere
Completaţi şi bifaţi după cum este cazul
1. CONCURS ............................ Autoritate organizatoare ............. Data ................... Cursa nr. ...........
2. TIPUL DE AUDIERE
Protest ambarcaţiune vs ambarcaţiune
Protest comitet de cursă vs ambarcaţiune
Protest comitet de protest vs ambarcaţiune

Cerere pt compensare a ambarcaţiunii sau comitetului de cursă
Consideraţii pentru compensare a comitetului de cursă
Cerere a ambarcaţiunii sau comitetului de cursă pt redeschiderea audierii
Consideraţii de redeschidere a comitetului de protest

3. AMBARCAŢIUNEA PROTESTANTĂ, SAU CARE CERE COMPENSARE SAU REDESCHIDERE
Clasa ................................ Flota ...... ......... Nr. Velă . ......................... Numele ambarcaţiunii ............
Reprezentată de ............................................ Telefon .................................. e-mail ..................................
4. AMBARCAŢIUN(EA)(ILE) PROTESTAT(Ă)(E) SAU FIIND CONSIDERATE PENTRU COMPENSARE
Clasa ................................ Flota ............... Nr. Velă ................. ......... Numele ambarcaţiunii ...............
5. INCIDENT
Unde şi când a survenit incidentul .............................................................................................................
Reguli presupuse a fi fost încălcate .............................. Martori .............................................................
6. INFORMAREA PROTESTATULUI

Cum aţi informat protestatul despre intenţia dvs. de a protesta?

Prin strigăt

Când? ............................ Cuvinte folosite .......................

Prin arborarea unui pavilion roşu

Când? ..................................................................................

Prin informarea sa în alt fel

Daţi amănunte ....................................................................

7. DESCRIEREA INCIDENTULUI (folosiţi încă o foaie dacă este necesar)
Diagramă: un patrat = lungimea cocii; arată poziţiile ambarcaţiunilor, vântul şi direcţia curentului, balizele.

....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................

THIS SIDE FOR PROTEST COMMITTEE USE

Number ..…...
Heard together with numbers ……………

Fill in and tick as appropriate
Withdrawal requested

Signature ..........................................................

Withdrawal permitted

Class ………………………… Fleet ………………… Race ……………...
Protest, or request for redress or reopening, received within time limit

Time limit extended

Protestor, or party requesting redress or reopening, represented by ........................................................
Other party, or boat being considered for redress, represented by ...........................................................
Names of witnesses ........................................................................................................................................
Interpreters ..............................................................................................
Conflict of interest declared
Objections: Yes
No
Written protest or request identifies incident
‘Protest’ hailed at first reasonable opportunity
No hail needed; protestee informed at first reasonable opportunity
Red flag conspicuously displayed at first reasonable opportunity
Protest or request valid; hearing will continue

Remarks
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................

Protest or request invalid; hearing is closed

FACTS FOUND .................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Diagram of boat ................... is endorsed by committee

Committee’s diagram is attached

CONCLUSIONS AND RULES THAT APPLY ...................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
DECISION
Protest: dismissed

Boat(s) ................................................. is (are) disqualified from race(s) ......
penalized as follows

Redress: not given

given as follows

Request to reopen a hearing: denied

: ..................................................................................
: .........................................................................................

granted

Protest committee chairman and other members ........................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Chairman’s signature ............................................................

Date and time ....................................

ACEASTĂ PARTE PT UZUL COMITETULUI DE PROTEST
Completaţi şi bifaţi după cum este cazul

Număr .............
Audiat împreună cu numerele ..................

Retragere cerută

Semnătură ........................................................

Clasa .............................

Flota ..................

Retragere permisă

Cursa ...................

Protest, sau cerere pentru compensare sau redeschidere, primite în timpul limită

Timp limită extins

Protestorul, sau partea cerând compensare sau redeschidere, reprezentat de .........................................
Cealaltă parte, sau ambarcaţiune considerată pentru compensare, reprezentată de ................................
Numele martorilor ..............................................................................................................................................
Interpreţi ....................................................................................................
Conflict de interese declaret
Objections: Yes
No
Protestul scris sau cererea identifică incidentul
‘Protest’ strigat la prima ocazie rezonabilă
Nu este necesară strigarea; protestatul informat la prima ocazie rezonabilă
Pavilion roşu arborat vizibil la prima ocazie rezonabilă
Protest sau cerere valabilă; audierea va continua

Observaţii
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................

Protest sau cerere nevalabilă; audierea este închisă

FAPTE CONSTATATE .......................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Diagrama ambarcaţiunii ........ este contrasemnată de comitet

Diagrama comitetului este ataşată

CONCLUZII ŞI REGULI CARE SE APLICĂ .......................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
DECIZIA
Protest: respins

Ambarcaţiun(ea)(ile) ................. este(sunt) descalificat(ă)(e) din curs(a)(ele).......
Penalizat(ă)(e) după cum urmează

Compensare: neacordată

acordată după cum urmează

Cerere pt. redeschiderea audierii: respinsă

: ............................................................
: ...............................................................

acordată

Preşedintele comitetului de protest şi alţi membrii .......................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Semnătura preşedintelui ........................................................

Data şi ora

World Sailing
Ariadne House
Town Quay
Southampton
Hampshire
SO14 2AQ

T: +44 (0) 2380 635 111
W: sailing.org
E: office@sailing.org

