


VERSENYJELZÉSEK
A látható és a hangjelzések jelentései az alábbiak. Egy felfelé vagy lefelé mutató nyíl () jelenti a látható jelzés
kitûzését vagy bevonását. Egy pont (.) egy hangjelet; öt rövid gondolatjel (– – – – –) ismételt hangjeleket; egy hosszú
gondolatjel (—) egy hosszú hangjelet jelent. Amikor egy látható jelzést egy osztálylobogó, egy flottalobogó, egy ver-
senyszám lobogója vagy egy versenyterületet jelölô lobogó felett tûznek ki, akkor az csak az adott osztályra, flot-
tára, versenyszámra vagy versenyterületre vonatkozik.

AAPP Nem rajtolt futamok ha-
lasztva. A figyelmeztetô jelzést
ennek bevonása után egy
perccel adják, kivéve, ha ek-
kor a futamot ismét halasztják
vagy érvénytelenítik.

11--eess  lleennggôô 22--eess  lleennggôô 33--aass  lleennggôô

AAPP  aazz  AA  ffeelleetttt      Nem rajtolt futamok
halasztva. A mai napon több futam
nem lesz.

... 
... .

AAzz  éérrvvéénnyytteelleennííttééss  jjeellzzéésseeii BBiizzttoonnssáágg

NN Minden elrajtolt
futam érvénytelenítve.
Térj vissza a rajtterület-
re. A figyelmeztetô jel-
zést ennek bevonása
után egy perccel adják,
kivéve, ha ekkor a fu-
tamot ismét érvénytele-
nítik vagy halasztják.

.. . .. ... .

.. . .. .. 
AA  hhaallaasszzttááss  jjeellzzéésseeii

AAPP  aazz  11––99  sszzáámmlleennggôôkk  ffeelleetttt

44--eess  lleennggôô 55--ööss  lleennggôô 66--ooss  lleennggôô .. ... . .. .
77--eess  lleennggôô 99--eess  lleennggôô .. ... . .. .88--aass  lleennggôô

A tervezett rajtidôhöz képest 1–9 óra halasztás.

——

AAPP  aa  HH  ffeelleetttt      Nem rajtolt futamok
halasztva. További jelzések a parton.

VV      Figyeld a kommuni-
kációs csatornát a biz-
tonsági utasításokért
(lásd a 37. szabályt).

NN  aa  HH  ffeelleetttt      Minden
futam érvénytelenítve.
További jelzések a par-
ton.

... 
NN  aazz  AA  ffeelleetttt      Minden
futam érvénytelenítve. A
mai napon több futam
nem lesz.



VERSENYJELZÉSEK
A látható és a hangjelzések jelentései az alábbiak. Egy felfelé vagy lefelé mutató nyíl () jelenti a látható jelzés
kitûzését vagy bevonását. Egy pont (.) egy hangjelet; öt rövid gondolatjel (– – – – –) ismételt hangjeleket; egy
hosszú gondolatjel (—) egy hosszú hangjelet jelent. Amikor egy látható jelzést egy osztálylobogó, egy flottalobo-
gó, egy versenyszám lobogója vagy egy versenyterületet jelölô lobogó felett tûznek ki, akkor az csak az adott osz-
tályra, flottára, versenyszámra vagy versenyterületre vonatkozik.

– – – – –

EEllôôkkéésszzííttôô  jjeellzzéésseekk

. —— . —— . —— . ——
PP      Elôkészítô
jelzés.

II      A 30.1 szabály
érvényben.

ZZ      A 30.2 szabály
érvényben.

. ——
UU      A 30.3 szabály
érvényben.

FFeekkeettee  lobogó.   
A 30.4 szabály 
érvényben.

++--

VViisssszzaahhíívvóó  jjeellzzéésseekk RRöövviiddíítteetttt  ppáállyyaa

AA  kköövveettkkeezzôô  ppáállyyaasszzaakkaasszz  mmóóddoossííttáássaa

EEggyyéébb  jjeellzzéésseekk

. .. . ..

. – – – – – .

XX      Egyéni
visszahívás.

EEllssôô  hheellyyeetttteessííttôô      Általános
visszahívás. A figyelmeztetô
jelzést ennek bevonása
után 1 perccel adják.

SS      A pályát rövidítették. 
A 32.2 szabály érvényben.

LL      Parton: Verseny-
zôknek szóló közle-
ményt függesztettek
ki. Vízen: Gyere szó-
lástávolságra vagy
kövesd ezt a vizijár-
mûvet.

MM      Ezt a lobogót kitû-
zô tárgy egy hiányzó
jelet helyettesít.

YY      Viseld az egyéni
úszóeszközt (lásd a
40. szabályt).

NNaarraannccss  lobogó.
Ezt a lobogót viselô
rúd a rajtvonal
egyik végét jelöli.

KKéékk  lobogó   Ezt a
lobogót viselô rúd 
a célvonal egyik 
végét jelöli.

a szakasz
rövidült, 

jobbra,

Nincs hangjel Nincs hangjel

balra, a szakasz
hosszabbodott.

CC A következô jel hely-
zetét módosították:
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SZABÁLYOKHOZ KAPCSOLÓDÓ ONLINE
DOKUMENTUMOK
A World Sailing létrehozott egy önálló internetcímet, amelyen az olva-
sók hivatkozásokat találnak a World Sailing weboldalán elérhetô összes
olyan dokumentumhoz, amelyet ebben a könyvben megemlítenek. Eze-
ket a dokumentumokat az alábbi táblázat sorolja fel. A címen további
szabályokhoz kapcsolódó dokumentumok hivatkozásai is szerepelnek. 

A cím: ssaaiilliinngg..oorrgg//rraacciinnggrruulleess//ddooccuummeennttss

DDookkuummeennttuumm EEmmllííttééss  hheellyyee
Egyedi megítélés alapján kiszabott Bevezetés
büntetések útmutatója
Ezeken a szabályokon 2021. január 1. Bevezetés
után végrehajtott módosítások
World Sailing rendelkezések Bevezetés
Esetkönyv Bevezetés
Különbözô versenyformák esetkönyvei Bevezetés
A World Sailing szabályszintû rendelkezései Szabály meghatározás (b) pontja
A 42. szabály (Meghajtás) értelmezései 42. szabály
A World Sailing Különleges offshore szabályzata 49.2 szabály
A vitorlázás felszerelési szabályai 55. szabály
TS Függelék (Forgalomelválasztó rendszerek) 56.2 szabály
Tárgyalási kérelem és tárgyalás döntése ûrlapok 5. rész bevezetôje
Más szörf versenyformákra vonatkozó szabályok B függelék bevezetôje
Párosversenyek standard versenykiírása C függelék bevezetôje
Párosversenyek standard versenyutasítása C függelék bevezetôje
Látássérültek párosverseny szabályai C függelék bevezetôje
Döntôbírókkal rendezett rádiótávirányítású E függelék bevezetôje
versenyek kísérleti szabályai
Más kite versenyformákra vonatkozó szabályok F függelék bevezetôje
Országjelzések táblázatának G függelék
naprakész változata
Versenykiírás útmutató K függelék közleménye
Versenyutasítás útmutató L függelék közleménye
Összeférhetetlenséggel kapcsolatos útmutató M függelék M2.3 pontja
Helytelen magatartással kapcsolatos útmutató M függelék M5.8 pontja
A World Sailing Versenybírói kézikönyve T függelék bevezetôje

SZABÁLYOKHOZ KAPCSOLÓDÓ ONLINE DOKUMENTUMOK
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BEVEZETÉS
A vitorlázás versenyszabályai két fô szakaszból áll. Az elsô szakasz – 
az 1–7. részek – az összes versenyzôt érintô szabályokat tartalmazza.
A második szakasz – a függelékek – tartalmazza a szabályok részleteit,
adott fajtájú versenyek szabályait és a csak kevés versenyzôt vagy
tisztségviselôt érintô szabályokat.

TTeerrmmiinnoollóóggiiaa
A Meghatározásokban rögzített értelemben használt kifejezéseket dôlt
betûkkel vagy a bevezetôkben vastag dôlt betûkkel nyomtatták (például
versenyben és vveerrsseennyybbeenn).
A vitorlázás versenyszabályai a táblázatban szereplô kifejezéseket a meg-
adott jelentéssel használja.

KKiiffeejjeezzééss JJeelleennttééss
Hajó Vitorlás és a rajta lévô legénység.
Versenyzô Az a személy, aki versenyez, vagy részt kíván

venni a versenyen.
Nemzeti hatóság Nemzeti szövetség, a World Sailing tagszer-

vezete.
Versenyrendezôség A 89.2(c) szabály alapján kijelölt testület, 

és bármely más személy vagy testület, 
aki versenyrendezôi feladatot lát el.

Versenyszabály A vitorlázás versenyszabályaiban található
szabály.

Technikai bizottság A 89.2(c) szabály alapján kijelölt technikai
bizottság, és bármely más személy vagy tes-
tület, aki technikai bizottsági feladatot lát el.

Vízijármû Bármilyen vízijármû vagy hajó.

Egyéb szavakat és kifejezéseket a hajózási vagy általános értelmezésnek
megfelelôen használunk.

BEVEZETÉS
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FFeellsszzóóllííttáássookk
A szabályok által megkövetelt felszólítások esetén angoltól eltérô nyel-
vek is használhatók, ha észszerûen feltételezhetô, hogy ez az összes
érintett hajó számára érthetô. Az angol nyelvû felszólítások azonban
mindig elfogadhatók.

JJeellööllééss
A [DP] jelöléssel ellátott szabályok esetében a szabály megsértéséért az
óvási bizottság egyedi megítélése alapján szabhat ki büntetést, amely
a kizárásnál enyhébb is lehet. Az egyedi megítélés alapján kiszabott
büntetésekkel kapcsolatos útmutató a World Sailing weboldalán érhe-
tô el.

FFeellüüllvviizzssggáállaatt
A versenyszabályokat négyévenként vizsgálja felül és adja ki a sportág
nemzetközi szervezete, a World Sailing. Ez a kiadás 2021. január 1-jén
lép hatályba, kivéve, ha egy verseny 2020-ban kezdôdik, mert ekkor a
hatálybalépés dátumát a versenykiírás vagy a versenyutasítás halaszt-
hatja. Az angol szöveg melletti lapszéli jelölések a 2017-2020 között
hatályos kiadás 1–7. részeinek és Meghatározásainak fontos módosí-
tására figyelmeztetnek. 2025 elôtt nem terveznek módosítást, de bár-
mely sürgôsnek ítélt módosítást a nemzeti hatóságokon keresztül hirdet-
nek ki, és a World Sailing weboldalán tesznek közzé.

FFüüggggeelléékkeekk
Ha a függelékek szabályait alkalmazzák, azok elsôbbséget élveznek az
1–7. részek és a Meghatározások velük ellentmondásba kerülô szabá-
lyaival szemben. Mindegyik függeléket egy betûvel azonosítanak. Egy
függelék szabályára való hivatkozás a függelék betûjelével és a szabály
számával történik (például: „A1 szabály”). Az I, O és Q betûket ebben
a könyvben nem használják függelékek azonosítására.

BEVEZETÉS
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WWoorrlldd  SSaaiilliinngg  rreennddeellkkeezzéésseekk
A rendelkezésekre a Szabály meghatározás és a 6. szabály hivatkoz-
nak, de ezeket ez a könyv nem tartalmazza, mert bármikor módosít-
hatók. A rendelkezések legfrissebb változatait a World Sailing webol-
dalán teszik közzé; az új változatokat a nemzeti hatóságokon keresz-
tül hirdetik ki.

ÉÉrrtteellmmeezzéésseekk
A World Sailing a versenyszabályok következô hivatalos értelmezéseit
teszi közzé:

– Esetkönyv (The Case Book),
– Különbözô versenyformák esetkönyvei (Call Books),
– A 42. szabály (Meghajtás) értelmezései, és
– Az olyan rendelkezések értelmezései, amelyek szabályok.

A fenti kiadványok a World Sailing weboldalán elérhetôk. A versenysza-
bályok további értelmezései csak akkor hivatalosak, ha azokat a World
Sailing a 28.4 rendelkezése alapján jóváhagyja.

BEVEZETÉS
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MEGHATÁROZÁSOK
Ha egy kifejezés az alábbiak szerinti értelemben használunk a szabá-
lyokban, akkor dôlt betûvel, a bevezetôkben vastag dôlt betûvel van
szedve. Számos más kifejezés jelentése a Bevezetés Terminológia részé-
ben található.

ÉÉrrvvéénnyytteelleennííttééss
Egy olyan futam, amelyet a versenyrendezôség vagy egy óvási bizott-
ság érvénytelenít, semmis, de újravitorlázható.

TTiisszzttáánn  hhááttuull  ééss  ttiisszzttáánn  eellööll,,  ffeeddééssbbeenn
Egy hajó tisztán hátul van, amikor teste és természetes helyzetben lévô
felszerelése a másik hajó testének vagy természetes helyzetben lévô fel-
szerelésének leghátsó pontjában, a hajó hossztengelyére merôlegesen
húzott képzeletbeli egyenes mögött van. A másik hajó tisztán elöl van.
A hajók fedésben vannak, amikor egyikük sincs tisztán hátul. Azonban
fedésben vannak akkor is, amikor egy közbensô hajó mindkettôvel fe-
désben van. Ezek a kifejezések azonos csapáson lévô hajókra mindig
alkalmazhatók. Ellentétes csapáson lévô hajókra csak akkor alkalmaz-
hatók, amikor a 18. szabály hatálya alatt vannak, vagy a valódi szél
irányához képest mindketten 90 foknál nagyobb szögben vitorláznak.

ÖÖsssszzeefféérrhheetteettlleennsséégg
Egy személlyel kapcsolatban összeférhetetlenség áll fenn, ha
(a) nyerhet vagy veszíthet egy olyan döntés eredményeként, amely-

ben részt vesz,
(b) észszerûen feltételezhetô, hogy személyes vagy anyagi érdeke

fûzôdik a döntéshez, ezáltal nem biztos, hogy képes pártatlan
maradni, vagy

(c) szoros személyes érdeke fûzôdik a döntéshez.

FFeeccccsseellii  aa  jjeelleett
Egy hajó akkor feccseli a jelet, amikor olyan helyzetben van, hogy el-
haladhat annak szél felôli oldalán és elhagyhatja azt az elôírt oldalon
anélkül, hogy csapást váltana.

MEGHATÁROZÁSOK
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CCééllbbaa  éérrééss
Egy hajó célba ér, amikor – miután rajtolt –, a hajótest bármely része
keresztezi a célvonalat a pálya irányából. Azonban nem ért célba, ha
a célvonal keresztezése után
(a) büntetést vállal a 44.2 szabály alapján,
(b) a pálya végigvitorlázásában a célvonalon vétett hibáját javítja,

vagy
(c) folytatja a pálya végigvitorlázását.

KKiittéérrééss
Egy hajó kitér egy útjogos hajó elôl
(a) ha az útjogos hajó anélkül tud továbbvitorlázni menetirányán,

hogy elkerülési mûveletet végezne, és
(b) amikor a hajók fedésben vannak, ha az útjogos hajó képes

mindkét irányba megváltoztatni menetirányát anélkül, hogy
azonnali érintkezés következne be.

SSzzééll  aallaatttt  ééss  sszzééll  ffeellôôll
A hajó szél alatti oldala az, amelyik távolabb van vagy volt a széltôl,
mielôtt szélbe állt. Azonban mélyen szél alá (falsolva) vagy teljesen hát-
szélben vitorlázva a hajó szél alatti oldala az, amelyiken a nagyvitor-
lája elhelyezkedik. Az ellentétes oldal a szél felôli oldal. Amikor két hajó
azonos csapáson fedésben van, akkor az a hajó, amelyik a másik szél
alatti oldalán van, a szél alatti hajó, a másik pedig a szél felôli hajó.

JJeell
Egy tárgy, amelyet a versenyutasítás szerinti oldalon kell a hajóknak el-
hagyniuk, egy hajózható vízzel körülvett versenyrendezôségi hajó, ame-
lyiktôl a rajt- vagy célvonal kiindul, és egy szándékosan a tárgyhoz vagy
vízijármûhöz csatlakoztatott tárgy. Azonban a horgonykötél nem része
a jelnek.

MEGHATÁROZÁSOK
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JJeellhheellyy
Hely egy hajó számára a jel elôírt oldalon történô elhagyásához. Továb-
bá
(a) hely a jelhez vitorlázásra, ha a hajó észszerû menetiránya sze-

rint a jel közelében kell elhaladnia, és
(b) hely a jel kerüléséhez vagy elhagyásához úgy, amint az a pálya

végigvitorlázásához szükséges, anélkül, hogy érintené a jelet.
Azonban a jelhely egy hajó számára nem tartalmazza a forduláshoz
szükséges helyet, kivéve, ha a hajó belsô, szél felôli fedésben van a
jelhelyet megadni köteles hajóval, és a fordulás után feccselni fogja
a jelet.

AAkkaaddáállyy
Egy olyan tárgy, amelyet egy hajó, ha feléje vitorlázna és attól saját test-
hosszának megfelelô távolságban lenne, nem lenne képes jelentôs
irányváltoztatás nélkül elhagyni. Egy olyan tárgy, amelyet biztonságo-
san csak egyik oldalán lehet elhagyni, és egy olyan tárgy, terület vagy
vonal, amelyet a versenyutasítás annak nyilvánít, szintén akadály. Azon-
ban egy versenyben lévô hajó nem akadály a többi hajó számára, ki-
véve, ha kötelesek neki kitérni, vagy a 22. szabály értelmében kikerül-
ni. Egy haladó vízijármû, beleértve egy versenyben lévô hajót, soha nem
lehet folyamatos akadály.

FFeeddééssbbeenn
Lásd a TTiisszzttáánn  hhááttuull  ééss ttiisszzttáánn  eellööll,,  ffeeddééssbbeenn meghatározást.
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FFééll
Egy tárgyalásban érintett fél
(a) óvástárgyaláson: az óvó, az óvott;
(b) orvoslati tárgyaláson: az orvoslatot kérô hajó, egy olyan hajó,

amelyik számára orvoslatot kértek, egy olyan hajó, amely szá-
mára tárgyalást hívtak össze orvoslat megadásának mérlegelé-
sére a 60.3(b) szabály szerint, a 60.2(b) szabály szerint eljáró
versenyrendezôség, a 60.4(b) szabály alapján eljáró technikai
bizottság;

(c) a 62.1(a) szabály alapján tartott orvoslati tárgyaláson: a felté-
telezett helytelen cselekedetet vagy mulasztást elkövetô testület;

(d) egy olyan személy, aki ellen a 69.1(a) szabály feltételezett meg-
sértése miatt eljárást kezdeményeztek, vagy a 69.2(e)(1) szabály
szerint a feltételezést elôadó személy;

(e) a 60.3(d) vagy 69. szabály alapján tartott tárgyaláson a támo-
gató személy, bármely, általa támogatott hajó, a 60.3(d) szabály
alapján kijelölt személy, aki a feltételezést elôadja.

Az óvási bizottság azonban soha nem lehet fél.

HHaallaasszzttááss
Halasztott futam az, amelyet kitûzött rajtja elôtt elhalasztottak, de ké-
sôbbi idôpontban rajtoltatható vagy érvényteleníthetô.

ÉÉsszzsszzeerrûû  mmeenneettiirráánnyy
Olyan menetirány, amelyet egy hajó azért választana, hogy a lehetô
leghamarabb végigvitorlázza a pályát és célba érjen olyan hajók távol-
létében, amelyekre e kifejezés használatával hivatkozás történik a sza-
bályban. Rajtjelzése elôtt egy hajónak nincs észszerû menetiránya.

ÓÓvvááss
Egy hajónak, a versenyrendezôségnek, a technikai bizottságnak vagy
az óvási bizottságnak a 61.2 szabály szerint tett azon feltételezése, mi-
szerint egy hajó megsértett egy szabályt.
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VVeerrsseennyybbeenn
Egy hajó elôkészítô jelzésétôl kezdve van versenyben, addig, amíg cél-
ba nem ér, és a célvonalat és annak jeleit el nem hagyja, vagy ki nem
áll, vagy amíg a versenyrendezôség nem jelez általános visszahívást,
halasztást vagy érvénytelenítést.

HHeellyy
Az a tér, amelyre egy hajónak az adott körülmények között szüksége
van, beleértve a 2. rész szabályainak és a 31. szabálynak a betartásá-
hoz szükséges teret is, miközben a manôvert azonnal és kellô jártasság-
gal végrehajtja.

SSzzaabbáállyy
(a) A jelen könyvben lévô szabályok, beleértve a Meghatározáso-

kat, Versenyjelzéseket, Bevezetést, bevezetôket és a vonatkozó
függelékek szabályait, de nem szabályok a címek;

(b) a World Sailing azon rendelkezései, amelyeket a World Sailing
szabálynak minôsített, és a weboldalán közzétett;

(c) egy nemzeti hatóság elôírásai, kivéve, ha a versenykiírás módo-
sítja azokat a nemzeti hatóságnak a 88.2 szabályhoz fûzôdô
elôírásaival (ha vannak ilyenek) összhangban;

(d) az osztályszabályok (elônyszámítási vagy értékelési rendszer
szerint versenyzô hajók számára e rendszerek szabályai osztály-
szabályok);

(e) a versenykiírás;
(f) a versenyutasítások; és
(g) minden más, a versenyt irányító dokumentum.

MEGHATÁROZÁSOK
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PPáállyyaa  vvééggiiggvviittoorrlláázzáássaa
Egy hajó végigvitorlázza a pályát, ha a nyomvonalát reprezentáló meg-
feszített fonal, attól kezdve, hogy a hajó rajtolás céljából megközelíti a
rajtvonalat a rajt elôtti oldal felôl, a célba érésig
(a) elhalad megfelelô sorrendben a pálya mindegyik jelének elôírt

oldalán,
(b) érinti az összes, a versenyutasítás által meghatározott kerülen-

dô jelet, és
(c) elhalad egy kapu jelei között az elôzô jel irányából érkezve.

RRaajjttoollááss
Egy hajó akkor rajtol, amikor – miután a rajtjelzéskor vagy azután a ha-
jótest teljes terjedelmével a rajtvonal rajt elôtti oldalán volt, és teljesítet-
te a 30.1 szabály követelményeit, amennyiben ezt alkalmazták – a ha-
jótest bármely része elôször keresztezi a rajtvonalat a rajtvonal rajt
elôtti oldala felôl az elsô jel irányába.

TTáámmooggaattóó  sszzeemmééllyy
Bármely olyan személy, aki
(a) fizikai vagy szellemi támogatást nyújt vagy nyújthat egy verseny-

zônek, beleértve bármely edzô, menedzser, csapattag, orvos
vagy bármely más olyan személy, aki egy versenyzôvel dolgozik,
aki segíti ôt a versenyen vagy az arra való felkészülésben, vagy

(b) a versenyzô szülôje vagy gondviselôje.

CCssaappáássoonn,,  jjoobbbbccssaappááss  vvaaggyy  bbaallccssaappááss
Egy hajó a szél felôli oldalának megfelelô csapáson, jobbcsapáson
vagy balcsapáson van.

SSzzééll  ffeellôôll
Lásd a SSzzééll  aallaatttt ééss  sszzééll  ffeellôôll meghatározást.

ZZóónnaa
Egy jel körüli terület, amelyik a hozzá közelebb lévô hajó háromszoros
testhosszának megfelelô távolságon belül van. Egy hajó a zónában van,
amikor testének bármely része a zónán belül van.
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ALAPELVEK
SSPPOORRTTSSZZEERRÛÛSSÉÉGG  ÉÉSS  AA  SSZZAABBÁÁLLYYOOKK
A vitorlázás sportágban a versenyzôket a szabályok összessége irányít-
ja, amelyeket a versenyzôk az elvárásoknak megfelelôen betartanak és
betartatnak. A sportszerûség alapelve az, hogy amikor egy hajó meg-
sért egy szabályt és nem mentesül, akkor azonnal vállal egy megfele-
lô büntetést vagy tesz valamit, ami a versenybôl való kiállás is lehet.

KKÖÖRRNNYYEEZZEETTVVÉÉDDEELLMMII  FFEELLEELLÔÔSSSSÉÉGG
A vitorlázásban résztvevôk törekedjenek arra, hogy a vitorlássport a le-
hetô legkisebb káros hatást gyakorolja a környezetre.

11..  RRÉÉSSZZ

ALAPVETÔ SZABÁLYOK
11  BBIIZZTTOONNSSÁÁGG
11..11  SSeeggííttssééggnnyyúújjttááss  vveesszzééllyybbeenn  lléévvôôkknneekk

Egy hajó, egy versenyzô vagy egy támogató személy köteles
bárkinek vagy bármilyen vízijármûnek minden lehetséges segít-
séget megadni, ha az veszélyben van.

11..22 MMeennttôôffeellsszzeerreellééss  ééss  eeggyyéénnii  úússzzóóeesszzkköözz
Egy hajón a rajta tartózkodó személyek számára elegendô
mennyiségû, megfelelô mentôeszközt kell tartani. Ezek közül
egynek készen kell állnia az azonnali használatra, kivéve, ha a
hajó osztályszabályai másképp rendelkeznek. Minden egyes
versenyzô egyénileg felelôs azért, hogy a körülményeknek meg-
felelô egyéni úszóeszközt viselje.

22  SSPPOORRTTSSZZEERRÛÛ  VVIITTOORRLLÁÁZZÁÁSS
Egy hajó és annak tulajdonosa csak a sportszerûség és becsü-
letes vitorlázás alapelveivel összhangban versenyezhet. E sza-
bály alapján egy hajó csak akkor büntethetô, ha világosan
megállapítást nyert, hogy ezeket az alapelveket megsértette. A
büntetésnek ki nem ejthetô kizárásnak kell lennie.

ALAPELVEK, 1. RÉSZ – ALAPVETÔ SZABÁLYOK
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33  DDÖÖNNTTÉÉSS  AA  VVEERRSSEENNYYEENN  VVAALLÓÓ  RRÉÉSSZZVVÉÉTTEELLRRÔÔLL
Egyedül a hajó felelôssége eldönteni, hogy részt vesz egy verse-
nyen vagy folytatja azt.

44 SSZZAABBÁÁLLYYOOKK  EELLFFOOGGAADDÁÁSSAA
44..11 (a) A szabályok szerint rendezett versenyen való részvételével

vagy részvételi szándékával minden versenyzô és hajótulaj-
donos vállalja, hogy elfogadja a szabályokat.

(b) Egy támogató személy a támogatás nyújtásával, vagy egy
szülô vagy gondviselô – azáltal, hogy engedi a gyermeket a
versenyre benevezni – vállalja, hogy elfogadja a szabályokat.

44..22 Minden versenyzô és hajótulajdonos az ôt támogató személyek
nevében vállalja, hogy ezek a támogató személyek alávetik ma-
gukat a szabályoknak.

44..33 A szabályok elfogadása magában foglalja, hogy az illetô
(a) aláveti magát a szabályoknak;
(b) elfogadja a kiszabott büntetéseket, és egyéb, a szabályok

alapján hozott intézkedéseket, a bennük lefektetett fellebbe-
zési és felülvizsgálati eljárás döntése szerint, mint a szabá-
lyokból eredô bármely határozatot;

(c) a határozattal kapcsolatban nem folyamodik egyéb, a sza-
bályokban nem szereplô bírósághoz vagy bírói fórumhoz;

(d) ha versenyzô vagy hajótulajdonos, akkor gondoskodik arról,
hogy az ôt támogató személyek ismerjék a szabályokat.

44..44 Minden hajó felelôs személyének gondoskodnia kell arról, hogy
a legénység minden tagja és a hajótulajdonos tisztában legyen
a szabályok által rájuk rótt felelôsségükkel.

44..55 Ezt a szabályt a verseny helyszíne szerint illetékes nemzeti ható-
ság módosíthatja.
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55 RREENNDDEEZZÔÔ  SSZZEERRVVEEZZEETTEEKKEETT  ÉÉSS  TTIISSZZTTSSÉÉGGVVIISSEELLÔÔKKEETT  IIRRÁÁNNYYÍÍTTÓÓ
SSZZAABBÁÁLLYYOOKK
A rendezô szervezet, versenyrendezôség, technikai bizottság,
óvási bizottság és a versenyek további tisztségviselôinek tevé-
kenységét a verseny lebonyolításában és a bíráskodásban a
szabályoknak kell irányítaniuk.

66 WWOORRLLDD  SSAAIILLIINNGG  RREENNDDEELLKKEEZZÉÉSSEEKK
66..11 Minden versenyzônek, hajótulajdonosnak és támogató személy-

nek meg kell felelnie a World Sailing azon rendelkezéseinek,
amelyeket a World Sailing szabálynak minôsített. Ezek a rendel-
kezések 2020. június 30-án a következôk:
– Hirdetési szabályzat
– Doppingszabályzat
– Sportfogadási és korrupcióellenes szabályzat
– Fegyelmi szabályzat
– Versenyjogosultsági szabályzat
– Vitorlázók kategorizálási szabályzata

66..22 A 63.1 szabály nem alkalmazható, kivéve, ha az adott rendel-
kezés engedélyezi a rendelkezés feltételezett megsértése miatti
óvásokat.
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22..  RRÉÉSSZZ

HAJÓK TALÁLKOZÁSA
A 2. rész szabályait olyan hajók között kell alkalmazni, amelyek a ver-
senyterületen, vagy annak közelében vitorláznak, és vveerrsseennyyeezznnii  szán-
dékoznak, vveerrsseennyybbeenn  vannak, vagy éppen befejezték a vveerrsseennyyzzéésstt. En-
nek ellenére egy nem vveerrsseennyybbeenn  lévô hajó nem büntethetô e szabályok
megsértéséért, kivéve, ha sérülést vagy súlyos kárt eredményezô esetben
megsérti a 14. szabályt, vagy megsérti a 23.1 szabályt.
Amikor egy olyan hajó, amelyik jelen szabályok hatálya alatt vitorlázik,
találkozik egy olyan vízijármûvel, amelyre ezek a szabályok nem vonat-
koznak, akkor a Nemzetközi szabályzat az összeütközések elkerülésére
a tengereken (IRPCAS) vagy a térségben hatályos nemzeti útjogszabályo-
kat kell követnie. Ha a versenykiírás úgy rendelkezik, a 2. rész szabálya-
it az IRPCAS útjogszabályai vagy a nemzeti útjogszabályok helyettesítik.

AA  SSZZAAKKAASSZZ  ––  ÚÚTTJJOOGG
Egy hajónak akkor van útjoga egy másik hajóval szemben, amikor a má-
sik hajó vele szemben kkiittéérrééssrree kötelezett. Ennek ellenére a B, a C, és a
D szakasz néhány szabálya korlátozza az útjogos hajó tevékenységeit.

1100 EELLLLEENNTTÉÉTTEESS  CCSSAAPPÁÁSSOONN
Amikor a hajók ellentétes csapáson vannak, a balcsapáson lé-
vô hajónak kell a jobbcsapáson lévô hajó elôl kitérnie.

1111 AAZZOONNOOSS  CCSSAAPPÁÁSSOONN,,  FFEEDDÉÉSSBBEENN
Amikor a hajók azonos csapáson és fedésben vannak, a szél fe-
lôli hajónak kell a szél alatti hajó elôl kitérnie.

1122 AAZZOONNOOSS  CCSSAAPPÁÁSSOONN,,  FFEEDDÉÉSS  NNÉÉLLKKÜÜLL
Amikor a hajók azonos csapáson vannak és nincsenek fedés-
ben, a tisztán hátul lévô hajónak kell a tisztán elöl lévô elôl ki-
térnie.
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1133 FFOORRDDUULLÁÁSS  AALLAATTTT
Miután egy hajó túljut a szélben állás irányán, mindaddig, amíg
élesen szélnek irányon nem lesz, ki kell térnie más hajók elôl. Ez
idô alatt a 10., 11. és 12. szabály nem alkalmazható rá. Ha egy
idôben két hajóra vonatkozik ez a szabály, annak a hajónak kell
kitérnie, amelyik a másik bal oldalán vagy a másik mögött van.

BB  SSZZAAKKAASSZZ  ––  ÁÁLLTTAALLÁÁNNOOSS  KKOORRLLÁÁTTOOZZÁÁSSOOKK

1144 ÉÉRRIINNTTKKEEZZÉÉSS  EELLKKEERRÜÜLLÉÉSSEE
Egy hajónak el kell kerülnie a másik hajóval való érintkezést, ha
ez észszerûen lehetséges. Ennek ellenére egy útjogos vagy egy
olyan hajó, amely azon a helyen vagy jelhelyen belül vitorlázik,
amelyre jogosult, nem köteles cselekedni az érintkezés elkerü-
lése érdekében mindaddig, amíg nyilvánvalóvá nem válik, hogy
a másik hajó nem tér ki, vagy nem ad helyet vagy jelhelyet.

1155 ÚÚTTJJOOGG  MMEEGGSSZZEERRZZÉÉSSEE
Amikor egy hajó útjogot szerez, elôször helyet kell adnia a má-
sik hajó számára, hogy az kitérhessen, kivéve, ha a másik tevé-
kenysége miatt szerezte útjogát.

1166 IIRRÁÁNNYYVVÁÁLLTTOOZZTTAATTÁÁSS
1166..11 Amikor egy útjogos hajó irányt változtat, helyet kell adnia a

másik hajó számára, hogy az kitérhessen.
1166..22 Ezen túlmenôen, egy cirkáló szakaszon, amikor a balcsapáson

lévô hajó úgy tér ki a jobbcsapáson lévô elôl, hogy ahhoz képest
szél alatt haladjon el, a jobbcsapáson lévô hajó nem ejthet le, ha
annak eredményeként a balcsapáson lévô hajónak – azért, hogy
kitérését folytathassa – azonnal irányt kelljen változtatnia.

2. RÉSZ – HAJÓK TALÁLKOZÁSA
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1177 AAZZOONNOOSS  CCSSAAPPÁÁSSOONN,,  ÉÉSSZZSSZZEERRÛÛ  MMEENNEETTIIRRÁÁNNYY
Ha egy hajó tisztán hátsó helyzetbôl szél alatti fedésbe kerül sa-
ját testhosszának kétszeres távolságán belül egy vele azonos
csapáson lévô hajóval, nem vitorlázhat észszerû menetiránya fö-
lé, amíg azonos csapáson, fedésben és e távolságon belül van-
nak, kivéve, ha azonnal a másik hajó mögött halad el. Ez a sza-
bály nem alkalmazható, ha a fedés azalatt kezdôdik, mialatt a
szél felôli hajó a 13. szabály szerint kitérésre kötelezett.

CC  SSZZAAKKAASSZZ  ––  JJEELLEEKKNNÉÉLL  ÉÉSS  AAKKAADDÁÁLLYYOOKKNNÁÁLL
A C szakasz szabályai nem alkalmazhatók egy hajózható vízzel körülvett
rajtjjeellnnééll  vagy annak horgonykötelénél attól fogva, hogy a hajók közeled-
nek hozzájuk rraajjttoollááss céljából mindaddig, amíg el nem hagyták azokat.

1188 JJEELLHHEELLYY
1188..11 AA  1188..  sszzaabbáállyy  aallkkaallmmaazzáássaa

A 18. szabályt akkor kell alkalmazni, amikor a hajóknak azo-
nos oldalon kell elhagyniuk egy jelet és legalább egyikük a zó-
nán belül van. Azonban a szabály nem alkalmazható
(a) ellentétes csapáson lévô hajók között egy cirkáló szakaszon,
(b) ellentétes csapáson lévô hajók között, amikor egyiküknek,

de nem mindkettôjüknek az észszerû menetirányán való vi-
torlázás érdekében fordulnia kell a jelnél,

(c) egy a jelhez közeledô és egy azt elhagyó hajó között, vagy
(d) abban az esetben, ha a jel folyamatos akadály; ekkor a 19.

szabályt kell alkalmazni.
A 18. szabály nem alkalmazható tovább a hajók között, miután
a jelhelyet megadták.
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1188..22 JJeellhheellyy  mmeeggaaddáássaa
(a) Amikor a hajók fedésben vannak, a külsô hajónak jelhelyet

kell adnia a belsô hajó számára, kivéve, ha a 18.2(b) sza-
bály alkalmazható.

(b) Ha a hajók fedésben vannak, amikor az elsô eléri a zónát,
az ekkor külsô helyzetben lévô hajó ezt követôen köteles jel-
helyet adni a belsô hajó számára. Ha egy hajó tisztán elöl
van, amikor eléri a zónát, az ekkor tisztán hátsó helyzetben
levô hajó ezt követôen köteles jelhelyet adni számára.

(c) Amikor egy hajó a 18.2(b) szabály szerint köteles jelhelyet
adni,
(1) folytatnia kell a jelhely megadását akkor is, ha késôbb

a fedés megszakad vagy egy új fedés létesül;
(2) ha a jelhelyre jogosult hajóhoz képest belsô fedésbe ke-

rül, helyet kell adnia számára az észszerû menetirányán
való vitorlázáshoz, amíg a fedés fennáll.

(d) A 18.2(b) és (c) szabály alkalmazhatósága véget ér, ha a jel-
helyre jogosult hajó túljut a szélben állás irányán, vagy el-
hagyja a zónát.

(e) Ha észszerû kétely merül fel, hogy egy hajó idôben létesített
vagy szakított meg egy fedést, azt úgy kell megítélni, hogy
nem idôben tette.

(f) Ha egy hajó tisztán hátsó helyzetbôl vagy a másik hajó szél
felôli oldalára fordulással létesített egy belsô fedést, és a fe-
dés létrejöttétôl kezdve a külsô hajó képtelen jelhelyet adni,
akkor nem köteles azt megadni.

1188..33 TTúúlljjuuttááss  aa  sszzééllbbeenn  áállllááss  iirráánnyyáánn  aa  zzóónnáábbaann
Ha egy hajó egy balra kerülendô jel zónájában balcsapásról
jobbcsapásra kerülve túljut a szélben állás irányán, és ezután
feccseli a jelet, nem kényszerítheti a másik, a zónába lépéstôl
kezdve jobbcsapáson levô hajót arra, hogy élesen szélnek irány
fölé vitorlázzon azért, hogy elkerülje az érintkezést, továbbá kö-
teles jelhelyet adni, ha a másik hajó belsô fedésbe kerül vele.
Amikor ez a szabály alkalmazható a hajók között, akkor a 18.2
szabály nem alkalmazható közöttük.
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1188..44 PPeerrddüüllééss
Amikor egy belsô fedésben lévô, útjogos hajónak perdülnie kell
egy jelnél azért, hogy észszerû menetirányán vitorlázzon, perdü-
léséig nem vitorlázhat a jeltôl távolabb, mint ami az észszerû
menetirányán való vitorlázáshoz szükséges. A 18.4 szabály ka-
pu jelnél nem alkalmazható.

1199 HHEELLYY  AAZZ  AAKKAADDÁÁLLYY  EELLHHAAGGYYÁÁSSÁÁHHOOZZ
1199..11 AA  1199..  sszzaabbáállyy  aallkkaallmmaazzáássaa

A 19. szabályt akkor kell alkalmazni két hajó között, amikor egy
akadálynál vannak, kivéve
(a) amikor az akadály egyben egy jel is, amit azonos oldalon

kell elhagyniuk, vagy
(b) amikor a 18. szabály alkalmazható a hajók között, és az

akadály egy mindkettôjükkel fedésben lévô másik hajó.
Azonban egy folyamatos akadálynál mindig a 19. szabályt kell
alkalmazni, és a 18. szabály nem alkalmazható.

1199..22 HHeellyy  mmeeggaaddáássaa  aakkaaddáállyynnááll
(a) Egy útjogos hajó az elhaladáshoz az akadály bármely olda-

lát választhatja.
(b) Amikor a hajók fedésben vannak, a külsô hajónak helyet

kell adnia a belsô hajó számára maga és az akadály között,
kivéve, ha a fedés létrejöttétôl kezdve képtelen volt erre.

(c) Mialatt a hajók egy folyamatos akadályt hagynak el, ha egy
hajó, amelyik tisztán hátul és kitérésre kötelezett volt, fedés-
be kerül a másik hajó és az akadály között, és a fedés lét-
rejöttének pillanatában nincs közöttük az áthaladáshoz hely, 
(1) nem jogosult a 19.2(b) szabály szerinti helyre és
(2) a fedés fennállása alatt köteles kitérni, és a 10. és a 11.

szabály nem alkalmazható.
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2200 HHEELLYY  AA  FFOORRDDUULLÁÁSSHHOOZZ  AAKKAADDÁÁLLYYNNÁÁLL
2200..11 FFeellsszzóóllííttááss

Egy hajó felszólítással helyet kérhet egy vele azonos csapáson
levô hajótól forduláshoz és a másik hajó elkerüléséhez. Azon-
ban csak akkor szólíthatja fel a másik hajót, ha
(a) akadályhoz közeledik, és hamarosan jelentôs irányváltozta-

tást kell végrehajtania az akadály biztonságos elkerüléséhez,
és

(b) élesen szélnek irányon vagy afelett vitorlázik.
Ezenkívül nem szólíthat fel, ha az akadály egyben jel is, és egy
a jelet feccselô hajónak kellene a felszólítás eredményeképpen
irányt változtatnia.

2200..22 VVáállaasszzoollááss
(a) A felszólító hajónak idôt kell adnia a felszólított hajó számá-

ra, hogy az válaszoljon.
(b) A felszólított hajónak akkor is válaszolnia kell, ha a felszó-

lítás megsérti a 20.1 szabályt.
(c) A felszólított hajónak vagy úgy kell válaszolnia, hogy a lehe-

tô leghamarabb fordul, vagy úgy, hogy azonnal azt kiáltja
„Te fordulj” („You tack”), és ezután helyet ad a másik hajó-
nak a forduláshoz és az elkerüléséhez.

(d) Amikor a felszólított hajó válaszol, a felszólító hajónak a le-
hetô leghamarabb fordulnia kell.

(e) A felszólítás elhangzásától kezdve mindaddig, amíg a hajó
megfordult és elkerülte a felszólított hajót, a 18.2 szabály
nem alkalmazható közöttük.

2200..33 FFeellsszzóóllííttááss  ttoovváábbbbaaddáássaa  eeggyy  ttoovváábbbbii  hhaajjóónnaakk
Amikor egy hajótól felszólítással helyet kértek forduláshoz, és ô
fordulással kíván válaszolni, akkor egy vele azonos csapáson vi-
torlázó további hajótól felszólítással helyet kérhet forduláshoz és
annak elkerüléséhez. Akkor is felszólíthatja a további hajót, ha
egyébként nem teljesülnek a 20.1 szabály feltételei. A 20.2 sza-
bályt kell alkalmazni közötte és az általa felszólított hajó között.
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2200..44 FFeellsszzóóllííttááss  ttoovváábbbbii  kköövveetteellmméénnyyeeii
(a) Amikor olyanok a körülmények, hogy a felszólítás nem biz-

tos, hogy hallható, a hajónak olyan jelzést is kell adnia,
amely egyértelmûen kifejezi, hogy helyre van szüksége for-
duláshoz, vagy a válaszát jelzi.

(b) A versenykiírás meghatározhat alternatív kommunikációs
formát, amellyel egy hajó jelezheti, hogy helyre van szüksé-
ge a forduláshoz, vagy amellyel a válaszát jelezheti. A ver-
senykiírás megkövetelheti e jelzések használatát.

DD  SSZZAAKKAASSZZ  ––  EEGGYYÉÉBB  SSZZAABBÁÁLLYYOOKK
Amikor a 21. és 22. szabály alkalmazható két hajó között, az A szakasz
szabályai nem alkalmazhatók.

2211 RRAAJJTTOOLLÁÁSSII  HHIIBBÁÁKK,,  BBÜÜNNTTEETTÉÉSSVVÁÁLLLLAALLÁÁSS,,  VVIITTOORRLLAA  BBEEGGGGEELLÉÉSSEE
2211..11 Annak a hajónak, amelyik a rajtvonalnak vagy egy meghosz-

szabbításának rajt elôtti oldala irányába vitorlázik a rajtjelzése
után azért, hogy rajtoljon, vagy hogy eleget tegyen a 30.1 sza-
bálynak, ki kell térnie egy olyan hajó elôl, amelyik nem ezt te-
szi, mindaddig, amíg a hajótest teljes terjedelmével a rajtvonal
rajt elôtti oldalára nem kerül.

2211..22 Egy büntetést vállaló hajónak ki kell térnie egy olyan hajó elôl,
amelyik nem ezt teszi.

2211..33 Beggelés következtében a vízhez képest hátrafelé vagy oldal-
irányban szél felé mozgó hajónak ki kell térnie egy olyan hajó
elôl, amelyik nem ezt teszi.

2222 FFEELLBBOORRUULLVVAA,,  HHOORRGGOONNYYOONN  VVAAGGYY  ZZÁÁTTOONNYYOONN,,  
MMEENNTTÉÉSSBBEENN
Ha lehetséges, egy hajónak ki kell kerülnie egy olyan hajót,
amelyik felborult, borulás után még nincs irányítás alatt, horgo-
nyon áll, megfeneklett vagy egy veszélyben lévô személynek
vagy vízijármûnek kísérel meg segítséget nyújtani. Borult a ha-
jó, amikor árboccsúcsa a vízben van.
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2233 MMÁÁSS  HHAAJJÓÓ  ZZAAVVAARRÁÁSSAA
2233..11 Ha észszerûen lehetséges, egy nem versenyben lévô hajó ne za-

varjon egy versenyben lévô hajót.
2233..22 Ha észszerûen lehetséges, egy hajó ne zavarjon egy büntetést vál-

laló, egy másik szakaszon vitorlázó vagy a 21.1 szabály hatálya
alatt álló hajót. Azonban ha a hajó az észszerû menetirányán vi-
torlázik a rajtjelzése után, ez a szabály nem alkalmazható rá.
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33..  RRÉÉSSZZ

FUTAMOK VEZETÉSE
2255 VVEERRSSEENNYYKKIIÍÍRRÁÁSS,,  VVEERRSSEENNYYUUTTAASSÍÍTTÁÁSS  ÉÉSS  JJEELLZZÉÉSSEEKK
2255..11 A versenykiírást a versenyre történô nevezés kezdete elôtt min-

den egyes hajó számára elérhetôvé kell tenni. A versenyutasítást
az elsô futam kezdete elôtt minden egyes hajó számára elérhe-
tôvé kell tenni.

2255..22 A Versenyjelzésekben meghatározott látható és hangjelzések
jelentését csak a 86.1(b) szabály szerint szabad módosítani.
Minden további, a versenyen használható jelzést a versenykiírás-
ban vagy a versenyutasításban kell meghatározni.

2255..33 Amikor a versenyrendezôségnek egy lobogót kell kitûznie látha-
tó jelzésként, használhat lobogót vagy egy hozzá hasonló meg-
jelenésû tárgyat.

2266 FFUUTTAAMMOOKK  RRAAJJTTOOLLTTAATTÁÁSSAA
A futamokat a következô jelzések használatával kell rajtoltatni.
Az idôt a látható jelzésektôl kell mérni, a hangjelzések hiányát
nem kell figyelembe venni.

Rajtjelzés Látható jelzés Hangjelzés Jelentés 
elôtti percek

5* Osztálylobogó Egy Figyelmeztetô jelzés
4 P, I, Z, Z az I-vel, U Egy Elôkészítô jelzés

vagy fekete lobogó
1 Elôkészítô jelzés Egy hosszú Egyperces

bevonása
0 Osztálylobogó bevonása Egy Rajtjelzés
* vagy ahogy a versenykiírás vagy a versenyutasítás elôírja

Minden következô osztály figyelmeztetô jelzését az elôzô osztály
rajtjelzésével egy idôben vagy azt követôen kell adni.
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2277 AA  VVEERRSSEENNYYRREENNDDEEZZÔÔSSÉÉGG  EEGGYYÉÉBB  RRAAJJTTJJEELLZZÉÉSS  EELLÔÔTTTTII  
IINNTTÉÉZZKKEEDDÉÉSSEEII

2277..11 A figyelmeztetô jelzésnél nem késôbb a versenyrendezôség je-
lezze, vagy más módon határozza meg a vitorlázandó pályát,
ha azt a versenyutasítás nem adta meg; egy pályát jelölô jelzést
másikra cserélhet, és jelezheti, hogy az egyéni úszóeszköz vise-
lése kötelezô (Y lobogó kitûzése egy hangjellel).

2277..22 Az elôkészítô jelzésnél nem késôbb a versenyrendezôség moz-
gathat egy rajtjelet.

2277..33 A rajtjelzés elôtt a versenyrendezôség bármilyen okból halaszt-
hatja (AP lobogó, AP a H felett vagy AP az A felett kitûzése két
hangjellel), vagy érvénytelenítheti (N a H vagy N az A felett ki-
tûzése három hangjellel) a futamot.

2288 AA  FFUUTTAAMM  VVÉÉGGIIGGVVIITTOORRLLÁÁZZÁÁSSAA
2288..11 Egy hajónak rajtolnia kell, a pályát végig kell vitorláznia, majd

célba kell érnie. Ezalatt bármelyik oldalon elhagyhatja azokat a
jeleket, amelyek nem a kezdetét, határát vagy végét jelölik az
éppen vitorlázott szakasznak. Célba érés után nem szükséges a
célvonalat a hajó teljes terjedelmével keresztezni.

2288..22 Egy hajó a pálya végigvitorlázásával kapcsolatos összes hibáját
javíthatja, feltéve, hogy még nem keresztezte a célvonalat azért,
hogy célba érjen.

3. RÉSZ – FUTAMOK VEZETÉSE

51



2299 VVIISSSSZZAAHHÍÍVVÁÁSSOOKK
2299..11 EEggyyéénnii  vviisssszzaahhíívvááss

Amikor egy hajó rajtjelzésekor a hajótest bármely része a rajtvo-
nal pálya felôli oldalán van, vagy a 30.1 szabálynak kell meg-
felelnie, a versenyrendezôségnek azonnal ki kell tûznie az X lo-
bogót egy hangjellel. A lobogót mindaddig kitûzve kell tartani,
amíg minden ilyen hajó a hajótest teljes terjedelmével a rajtvo-
nal vagy annak valamelyik meghosszabbításának rajt elôtti olda-
lára visszatért, és addig, amíg ezek a hajók eleget nem tesznek
a 30.1 szabálynak, ha azt alkalmazták. E lobogót azonban a
rajtjelzést követôen legfeljebb négy percig, vagy bármelyik követ-
kezô rajtjelzés elôtti egy percig kell kitûzve tartani, attól függôen,
melyik a rövidebb idôtartam. Ha a 29.2, a 30.3 vagy a 30.4 sza-
bályt alkalmazzák, akkor ez a szabály nem alkalmazható.

2299..22 ÁÁllttaalláánnooss  vviisssszzaahhíívvááss
Amikor a rajtjelzéskor a versenyrendezôség képtelen azonosíta-
ni azokat a hajókat, amelyek a rajtvonal pálya felôli oldalán
vannak, vagy amelyekre a 30. szabály vonatkozik, vagy a rajt-
eljárásban hiba történt, a versenyrendezôség általános vissza-
hívást jelezhet (az Elsô helyettesítô lobogó kitûzése két hangjel-
lel). A visszahívott osztály új rajtjának figyelmeztetô jelzését egy
perccel az Elsô helyettesítô lobogó bevonása (egy hangjellel)
után kell adni, és a következô osztályok rajtjainak az új rajt
után kell következniük.

3300 RRAAJJTTBBÜÜNNTTEETTÉÉSSEEKK
3300..11 AAzz  II  lloobbooggóó  sszzaabbáállyyaa

Ha az I lobogó kitûzésre került, és a hajótest bármely része a
rajtjelzést megelôzô utolsó percben a rajtvonal vagy valamelyik
meghosszabbításának pálya felôli oldalán van, a hajónak, mi-
elôtt rajtol, a rajtvonal valamely meghosszabbítását a hajótest
teljes terjedelmével keresztezve kell visszatérnie annak rajtolás
elôtti oldalára.
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3300..22 AA  ZZ  lloobbooggóó  sszzaabbáállyyaa
Ha a Z lobogó kitûzésre került, egy hajó rajtjelzését megelôzô
utolsó percben a hajótest egy része sem lehet a rajtvonal két
végpontja és az elsô jel által meghatározott háromszögben. Ha
egy hajó megsérti e szabályt és azonosítják, tárgyalás nélkül
20%-os pontozásos büntetésben kell részesíteni, amelyet a
44.3(c) szabály szerint kell kiszámítani. A hajót akkor is büntetni
kell, ha a futamot újrarajtoltatják vagy újravitorlázzák, de nem
büntethetô, ha a rajtjelzés elôtt azt halasztották vagy érvényte-
lenítették. Ha a hajót ugyanazon futam egy következô rajtkísér-
leténél hasonló módon azonosítják, akkor újabb 20%-os pon-
tozásos büntetést kell kapnia.

3300..33 AAzz  UU  lloobbooggóó  sszzaabbáállyyaa
Ha az U lobogó kitûzésre került, egy hajó rajtjelzését megelôzô
utolsó percben a hajótest egy része sem lehet a rajtvonal két vég-
pontja és az elsô jel által meghatározott háromszögben. Ha egy
hajó megsérti e szabályt és azonosítják, tárgyalás nélkül ki kell
zárni, kivéve, ha a futamot újrarajtoltatják vagy újravitorlázzák.

3300..44 AA  ffeekkeettee  lloobbooggóó  sszzaabbáállyyaa
Ha a fekete lobogó kitûzésre került, egy hajó rajtjelzését meg-
elôzô utolsó percben a hajótest egy része sem lehet a rajtvonal
két végpontja és az elsô jel által meghatározott háromszög-
ben. Ha egy hajó megsérti e szabályt és azonosítják, tárgyalás
nélkül ki kell zárni, még akkor is, ha a futamot újrarajtoltatják
vagy újravitorlázzák, de nem büntethetô, ha a rajtjelzés elôtt azt
halasztották vagy érvénytelenítették. Ha a rajtjelzés után általá-
nos visszahívást jeleztek vagy a futamot érvénytelenítették, a
versenyrendezôségnek ki kell írnia a hajó rajtszámát a futam kö-
vetkezô figyelmeztetô jelzése elôtt, és ha a futamot újrarajtoltat-
ják vagy újravitorlázzák, a hajó nem vitorlázhat rajta. Ha még-
is így tesz, kizárása nem ejthetô ki a sorozatbeli pontszámának
számításakor.
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3311 JJEELL  ÉÉRRIINNTTÉÉSSEE
Egy versenyben lévô hajó nem érinthet egy rajtjelet rajtolás elôtt,
egy olyan jelet, amely az éppen vitorlázott szakasz kezdetét, ha-
tárát vagy végét jelöli, vagy célba érése után egy céljelet.

3322 RRÖÖVVIIDDÍÍTTÉÉSS  VVAAGGYY  ÉÉRRVVÉÉNNYYTTEELLEENNÍÍTTÉÉSS  AA  RRAAJJTT  UUTTÁÁNN
3322..11 A rajtjelzés után a versenyrendezôség rövidítheti a pályát (S lo-

bogó kitûzése két hangjellel) vagy érvénytelenítheti a futamot (N
lobogó, N a H felett vagy N az A felett három hangjellel),
(a) mert viharos az idô,
(b) mert elégtelen szél miatt nem valószínû, hogy egy hajó is cél-

ba ér a futam idôkorlátozásán belül,
(c) mert egy jel hiányzik vagy elmozdult, vagy
(d) bármilyen egyéb okból, ami közvetlenül érinti a versenyzés

biztonságát vagy sportszerûségét.
Továbbá a versenyrendezôség rövidítheti a pályát azért, hogy
másik tervezett futamok vitorlázhatók legyenek, vagy érvényte-
lenítheti a futamot a rajteljárásban vétett hiba miatt. Azonban ha
egy hajó elrajtolt, végigvitorlázta a pályát, és célba ért a futam
idôkorlátozásán belül, ha volt ilyen, a versenyrendezôség nem
érvénytelenítheti a futamot anélkül, hogy ne mérlegelné ennek
valamennyi hajóra vonatkozó következményeit a futamban vagy
a versenysorozatban.

3322..22 Ha a versenyrendezôség rövidített pályát jelez (S lobogó kitûzé-
se két hangjellel), a célvonalnak
(a) egy kerülendô jelnél, a jel és az S lobogót viselô rúd között;
(b) egy vonalon, amelyet a hajók a pálya teljesítésekor keresz-

teznek;
(c) egy kapunál, a kapu jelek között kell lennie.
A rövidített pályát azelôtt kell jelezni, mielôtt az elsô hajó keresz-
tezné a célvonalat.
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3333 AA  KKÖÖVVEETTKKEEZZÔÔ  PPÁÁLLYYAASSZZAAKKAASSZZ  MMÓÓDDOOSSÍÍTTÁÁSSAA
Miközben a hajók versenyben vannak, a versenyrendezôség
úgy módosíthat egy szakaszt, amely egy kerülendô jelnél vagy
kapunál kezdôdik, hogy megváltoztatja a következô jel (vagy a
célvonal) helyzetét, és jelzi ezt minden hajónak, mielôtt azok
megkezdenék azt a szakaszt. Ekkor a következô jelnek nem
szükséges még a helyén lennie.
(a) Ha a szakasz irányát módosítják, ki kell tûzni a C lobogót is-

métlôdô hangjelekkel és az alábbiak legalább egyikét:
(1) az új irányszöget,
(2) egy zöld háromszöget a jobbra módosításhoz, vagy egy

piros téglalapot a balra módosításhoz.
(b) Ha a szakasz hosszát módosítják, ki kell tûzni a C lobogót

ismétlôdô hangjelekkel, és egy „-” jelet, ha a hosszt rövidí-
tik, vagy egy „+” jelet, ha hosszabbítják.

(c) A következô szakaszok további jelzések nélkül módosíthatók,
hogy megtartsák a pályaalakzatot.

3344 HHIIÁÁNNYYZZÓÓ  JJEELL
Ha egy jel hiányzik vagy elmozdult miközben a hajók verseny-
ben vannak, a versenyrendezôség, ha lehetséges,
(a) helyezze vissza azt megfelelô helyére, vagy helyettesítse egy

új, hasonló megjelenésûvel, vagy
(b) helyettesítse egy tárggyal, amelyre kitûzik az M lobogót is-

métlôdô hangjelekkel.

3355 FFUUTTAAMM  IIDDÔÔKKOORRLLÁÁTTOOZZÁÁSSAA  ÉÉSS  PPOONNTTSSZZÁÁMMOOKK
Ha legalább egy hajó elrajtol, végigvitorlázza a pályát és célba
ér a futam idôkorlátozásán belül, ha van ilyen, minden célba
érô hajót a célba érési helye szerint értékelni kell, kivéve, ha a
futamot érvénytelenítik. Ha egy hajó sem ér célba a futam idô-
korlátozásán belül, akkor a versenyrendezôségnek érvénytele-
nítenie kell a futamot.
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3366 ÚÚJJRRAARRAAJJTTOOLLTTAATTOOTTTT  VVAAGGYY  ÚÚJJRRAAVVIITTOORRLLÁÁZZOOTTTT  FFUUTTAAMMOOKK
Ha egy futamot újrarajtoltatnak vagy újravitorláznak, az eredeti
futamban vagy az érintett futam korábbi újrarajtoltatása vagy
újravitorlázása során megsértett szabály
(a) nem tilthatja egy hajónak a versenyzést, kivéve, ha a 30.4

szabályt sértette meg; vagy
(b) nem eredményezheti azt, hogy egy hajó büntetésben része-

süljön, kivéve, ha megsértette a 2., 30.2, 30.4 vagy 69.
szabályt, vagy ha a 14. szabályban foglalt sérülést vagy sú-
lyos kárt okozott.

3377 KKUUTTAATTÁÁSSII  ÉÉSS  MMEENNTTÉÉSSII  UUTTAASSÍÍTTÁÁSSOOKK
Amikor a versenyrendezôség kitûzi a V lobogót egy hangjellel,
minden hajónak, valamint hivatalos és kísérô hajónak, ha lehet-
séges, figyelnie kell a versenyrendezôség kommunikációs csa-
tornáját kutatási és mentési utasítások fogadása céljából.
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44..  RRÉÉSSZZ

VERSENY KÖZBENI EGYÉB KÖVETELMÉNYEK
A 4. rész csak vveerrsseennyybbeenn lévô hajókra alkalmazható, kivéve, ha a sza-
bály másképp rendelkezik.

AA  SSZZAAKKAASSZZ  ––  ÁÁLLTTAALLÁÁNNOOSS  KKÖÖVVEETTEELLMMÉÉNNYYEEKK

4400 EEGGYYÉÉNNII  ÚÚSSZZÓÓEESSZZKKÖÖZZÖÖKK
4400..11 AAllaappsszzaabbáállyy

Amikor a 40.2 szabály alapján elôírják a 40.1 szabály alkalma-
zását, minden versenyzô köteles az egyéni úszóeszközét viselni,
kivéve azt a rövid idôt, amíg cseréli vagy igazítja ruházatát vagy
személyes felszerelését. A könnyûbúvárruha vagy a szárazruha
nem egyéni úszóeszköz.

4400..22 AA  4400..11  sszzaabbáállyy  aallkkaallmmaazzáássaa
A 40.1 szabályt az alábbiak szerint kell alkalmazni:
(a) ha az Y lobogót a vízen egy hangjellel a figyelmeztetô jelzés

elôtt vagy azzal egy idôben kitûzik, akkor az adott futamon,
amíg egy hajó versenyben van; vagy

(b) ha az Y lobogót a parton egy hangjellel kitûzik, akkor az
adott napon a vízen tartózkodás teljes idôtartama alatt.

Azonban a 40.1 szabályt alkalmazni kell, amikor a versenyki-
írás vagy a versenyutasítás ezt elôírja.

4411 KKÜÜLLSSÔÔ  SSEEGGÍÍTTSSÉÉGG
Egy hajó nem kaphat külsô forrásból származó segítséget, kivé-
ve, ha
(a) egy beteg vagy sérült vagy veszélyben lévô legénységi tag

kap segítséget;
(b) egy ütközést követôen a másik vízijármû legénységétôl kap

segítséget a megszabaduláshoz;
(c) a segítség minden hajó számára szabadon elérhetô infor-

máció;
(d) az információt kéretlenül, egy érdekkel nem rendelkezô

forrástól kapja, mely forrás lehet ugyanabban a futamban
lévô másik hajó is.
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4422 MMEEGGHHAAJJTTÁÁSS
4422..11 AAllaappsszzaabbáállyy

A 42.3 vagy a 45. szabályban megengedettek kivételével, ver-
senyzése alatt egy hajó csak a szél és a víz segítségét felhasz-
nálva növelheti, tarthatja fenn vagy csökkentheti sebességét. A
hajó legénysége állíthatja a vitorlák és a hajótest helyzetét, és
más hajóvezetési tevékenységet is végezhet, de tagjai nem moz-
gathatják úgy testüket, hogy az meghajtsa a hajót.

4422..22 TTiillttootttt  tteevvéékkeennyyssééggeekk
Nem korlátozva a 42.1 szabály alkalmazhatóságát, a követke-
zôk tiltottak:
(a) pumpálás: bármelyik vitorla ismétlôdô legyezése vagy a vi-

torla behúzásával és kieresztésével, vagy függôleges vagy
keresztirányú testmozgással;

(b) billegtetés: a hajó ismételt billentése, amit elôidéz
(1) testmozgással,
(2) a vitorlák vagy az uszony ismételt állításával, vagy
(3) kormányzással;

(c) lökdösés: a legénység testének hirtelen elôrelendítése, majd
hirtelen leállítása;

(d) kormányevezés: a kormány olyan ismételt mozgatása,
amely vagy erôteljes, vagy elôre hajtja a hajót, vagy meg-
akadályozza annak hátrafelé mozgását;

(e) ismétlôdô fordulások vagy perdülések, amelyek nem függe-
nek össze a szélirányváltozásokkal vagy taktikai megfonto-
lásokkal.

4422..33 KKiivvéétteelleekk
(a) A kormányzás megkönnyítésére a hajó billenthetô.
(b) Egy hajó legénységének tagjai mozgathatják testüket abból

a célból, hogy fokozzák a billenést a hajó kormányozható-
ságának megkönnyítése érdekében egy fordulás vagy per-
dülés során, feltéve, hogy a hajó sebessége a fordulás vagy
perdülés befejezésekor nem nagyobb, mintha nem fordult
vagy perdült volna.
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(c) Amikor hullámsiklásra (hirtelen lefelé történô gyorsulás a
hullám elôoldalán), siklásra vagy szárnysiklásra (foiling) van
lehetôség,
(1) a hullámsiklás vagy a siklás megindítása érdekében egy

hullámon vagy egy széllökés során csak egyszer bármely
vitorla vezetôkötelét be lehet húzni, vagy

(2) a szárnysiklás (foiling) megindítása érdekében bármely
vitorla vezetôkötelét akárhányszor be lehet húzni.

(d) Ha egy hajó az élesen szélnek irány feletti irányban van, és
vagy mozdulatlan vagy lassan mozog, kormányevezhet
azért, hogy élesen szélnek irányba forduljon.

(e) Ha egy latni negatív ívben áll, a hajó legénysége pumpál-
hat a vitorlával egészen addig, amíg a latni már nem áll ne-
gatív ívben. Ez a tevékenység nem megengedett, ha nyilván-
valóan meghajtja a hajót.

(f) Egy hajó csökkentheti sebességét kormányának ismétlôdô
mozgatásával.

(g) Bármilyen meghajtási mód megengedett egy veszélyben lé-
vô személy vagy vízijármû megsegítésekor.

(h) Zátonyra futás vagy másik vízijármûvel vagy tárggyal történt
ütközés után a megszabadulás érdekében a hajó vagy a
másik vízijármû legénységének és – a meghajtó motor kivé-
telével – bármely felszerelésének erejét felhasználhatják. A
42.3(i) szabály alapján azonban engedélyezhetô a motor
használata.

(i) A versenyutasítás meghatározott esetekben megengedheti a
meghajtásra a motor vagy más módszer alkalmazását, fel-
téve, hogy a hajó nem nyer jelentôs elônyt a futamban.

Megjegyzés: A 42. szabály értelmezései elérhetôk a World Sai-
ling weboldalán vagy kérésre levélben.
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4433 MMEENNTTEESSÜÜLLÉÉSS
4433..11 (a) Amikor egy szabály megsértése következményeként egy ha-

jó egy másikat egy szabály megsértésére kényszerít, a má-
sik mentesül.

(b) Amikor egy hajó azon a helyen vagy jelhelyen belül vitorlá-
zik, amelyre jogosult, és egy, ezt a helyet vagy jelhelyet meg-
adni köteles hajóval történt eset következményeként megsér-
ti a 2. rész A szakaszának egyik szabályát, a 15., 16. vagy
31. szabályt, a hajó mentesül.

(c) Egy útjogos hajó, vagy amelyik azon a helyen vagy jelhelyen
belül vitorlázik, amelyre jogosult, mentesül a 14. szabály meg-
sértése alól, ha az érintkezés nem okoz kárt vagy sérülést.

4433..22 Egy szabály megsértése alól mentesült hajónak nem szükséges
büntetést vállalnia és nem büntethetô az adott szabály megsér-
téséért.

4444 BBÜÜNNTTEETTÉÉSSEEKK  EEGGYY  EESSEETT  IIDDEEJJÉÉBBEENN
4444..11 BBüünntteettééssvváállllaallááss

Egy hajó egy kétfordulós büntetést vállalhat, ha egy versenyben
történt eset során megsérthette a 2. rész egy vagy több szabályát.
A hajó egy egyfordulós büntetést vállalhat, ha megsérthette a 31.
szabályt. Alternatívaként a versenykiírás vagy a versenyutasítás
meghatározhatja a pontozásos büntetés vagy másfajta büntetés
alkalmazását, amely esetben a meghatározott büntetés helyette-
síti az egyfordulós és a kétfordulós büntetést. Azonban
(a) amikor egy hajó ugyanazon eset során megsérthette a 2.

rész egy szabályát és a 31. szabályt is, nem kell a 31. sza-
bály megsértéséért járó büntetést vállalnia;

(b) ha a hajó szabálysértésével sérülést vagy súlyos kárt okozott,
vagy a büntetésvállalása ellenére jelentôs elônyre tett szert
a futamban vagy a versenysorozatban, büntetésként ki kell
állnia.
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4444..22 EEggyyffoorrdduullóóss  ééss  kkééttffoorrdduullóóss  bbüünntteettéésseekk
Miután az esetet követôen olyan hamar, ahogy csak lehetséges,
kellô mértékben eltávolodott más hajóktól, a hajó úgy vállal egy
egyfordulós vagy kétfordulós büntetést, hogy azonnal elvégzi a
megkívánt számú, azonos irányban végrehajtott fordulót, ame-
lyek mindegyike egy fordulást és egy perdülést tartalmaz. Ami-
kor egy hajó a büntetését a célvonalon vagy annak közelében
vállalja, a hajótest egészének a vonal pálya felôli oldalán kell
lennie, mielôtt célba ér.

4444..33 PPoonnttoozzáássooss  bbüünntteettééss
(a) Egy hajó úgy vállal pontozásos büntetést, hogy az eset utá-

ni elsô észszerû alkalommal kitûz egy sárga lobogót.
(b) Amikor egy hajó pontozásos büntetést vállalt, viselje a sár-

ga lobogót a célba érésig kitûzve, és erre a célvonalon hív-
ja fel a versenyrendezôség figyelmét. Egyúttal tájékoztassa a
versenyrendezôséget az esetben érintett másik hajót azono-
sító adatokról. Ha ez nem oldható meg, tegye meg az elsô
észszerû alkalommal, még az óvási határidôn belül.

(c) A pontozásos büntetést vállaló hajó futambeli pontszámá-
nak kiszámításához a tényleges célba érési helye után bün-
tetés nélkül kapott pontszámát le kell rontani a versenykiírás-
ban vagy a versenyutasításban közzétett büntetési helyek
számával. Ha nem határozzák meg a büntetési helyek szá-
mát, akkor a büntetés mértéke a célba nem ért (DNF) hajók-
nak járó pontszám 20%-ának megfelelô, a legközelebb
egész számra kerekített (0,5-öt felfelé kerekítve) helyezési
szám. A többi hajó pontszámait nem szabad módosítani; így
lehetséges, hogy két hajó azonos pontszámot kap. A bünte-
tés következtében azonban a hajó nem kaphat rosszabb
pontszámot, mint egy célba nem ért (DNF) hajó.
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4455 KKIIEEMMEELLÉÉSS,,  KKIIKKÖÖTTÉÉSS,,  HHOORRGGOONNYYZZÁÁSS
A hajónak az elôkészítô jelzéskor szabadon kell úsznia, és nem
lehet sehova sem kikötve. Ezt követôen nem emelhetô ki, nem
rögzíthetô, kivéve víztelenítés, vitorlakurtítás (reffelés) vagy javí-
tás céljából. A hajó horgonyozhat, vagy a legénység állhat a víz-
fenéken. A verseny folytatása elôtt a horgonyt be kell vonni, ki-
véve, ha a hajó erre képtelen.

4466 FFEELLEELLÔÔSS  SSZZEEMMÉÉLLYY
A hajón egy felelôs személynek kell tartózkodnia, akit a hajót
benevezô tag vagy szervezet jelölt meg. Lásd a 75. szabályt.

4477 HHUULLLLAADDÉÉKK  EELLHHEELLYYEEZZÉÉSSEE
A versenyzôk és a támogató személyek ne juttassanak szándé-
kosan hulladékot a vízbe. Ezt a szabályt a vízen tartózkodás tel-
jes idôtartama alatt alkalmazni kell. E szabály megsértéséért a
büntetés a kizárásnál kisebb is lehet.
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BB  SSZZAAKKAASSZZ  ––  FFEELLSSZZEERREELLÉÉSSSSEELL  KKAAPPCCSSOOLLAATTOOSS  KKÖÖVVEETTEELLMMÉÉNNYYEEKK

4488 FFEELLSSZZEERREELLÉÉSSII  ÉÉSS  LLEEGGÉÉNNYYSSÉÉGGII  KKOORRLLÁÁTTOOZZÁÁSSOOKK
4488..11 A hajó csak az elôkészítô jelzéskor rajta lévô felszereléseket

használhatja.
4488..22 Szándékosan a legénység egyik tagja sem hagyhatja el a hajót,

kivéve, ha beteg, vagy sérült, vagy veszélyben lévô személynek
vagy vízijármûnek segít, vagy úszik. Aki véletlenül vagy úszás cél-
jából elhagyta a hajót, újra fizikai kapcsolatba kell kerüljön a ha-
jóval, mielôtt a legénység folytatja a vitorlázást a következô jelhez.

4499 LLEEGGÉÉNNYYSSÉÉGG  HHEELLYYZZEETTEE,,  KKÖÖTTÉÉLLKKOORRLLÁÁTTOOKK
4499..11 Kiülô hevedereken és a comb alatt viselt merevítôkön kívül más

eszköz nem használható arra, hogy a versenyzô testét a fedél-
zeten kívülre helyezze.

4499..22 Ha az osztályszabályok vagy bármilyen más szabály kötélkorlá-
tot írnak elô, a versenyzôk felsôtestük semmilyen részét sem he-
lyezhetik azokon kívülre, kivéve azt a rövid idôt, amely egy feladat
teljesítéséhez szükséges. Azokon a hajókon, ahol a korlát alsó
és felsô kötélbôl áll, és a versenyzô a kifelé nézve ül úgy, hogy
csípôje az alsó kötélen belül van, felsôteste a felsô kötélen kívül
lehet. A kötélkorlátnak feszesnek kell lennie, kivéve, ha az osz-
tályszabályok vagy bármilyen más szabály meghatározzák a
maximális behajlás mértékét. Ha az osztályszabályok nem ha-
tározzák meg a kötélkorlát anyagát vagy minimális átmérôjét,
akkor azoknak meg kell felelniük a World Sailing Különleges off-
shore szabályzata vonatkozó elôírásainak.
Megjegyzés: a szabályzat elérhetô a World Sailing weboldalán.
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5500 VVEERRSSEENNYYZZÔÔKK  RRUUHHÁÁZZAATTAA  ÉÉSS  FFEELLSSZZEERREELLÉÉSSEE
5500..11 (a) A versenyzôk nem viselhetnek vagy hordhatnak magukon

ruhát vagy felszerelést azért, hogy súlyukat növeljék.
(b) Ezen túlmenôen, egy versenyzô ruházata és felszerelése nem

lehet több, mint 8 kilogramm; a kiülôheveder, a trapézmel-
lény vagy a térd alatt viselt ruházat (lábbelit is beleértve) sú-
lyát nem számítva. Az osztályszabályok vagy a versenykiírás
elôírhatnak kisebb, vagy 10 kilogrammig nagyobb tömeget
is. Az osztályszabályok belevehetik a megváltoztatott súlyha-
tárba a lábbelit és a térd alatt viselt ruházatot is. Egy kiülô-
hevedernek vagy trapézmellénynek pozitív felhajtóerôvel kell
rendelkeznie, és nem lehet nehezebb mint 2 kilogramm, ki-
véve azt az esetet, amikor az osztályszabályok 4 kilogram-
mig nagyobb tömeget engednek meg. A súlyokat a H füg-
gelék szerint kell meghatározni.

(c) A versenyzô által a trapézolás segítéséhez viselhetô trapéz-
mellénynek az ISO 10862 szabvány szerinti gyors kioldású-
nak kell lennie, amely lehetôvé teszi, hogy a versenyzô bár-
mikor lekapcsolódhasson a trapéz kampójáról vagy bármely
más kapcsolódási eszközrôl. Egy osztályszabály módosíthat-
ja ezt a szabályt úgy, hogy engedélyezi a nem gyors kioldá-
sú trapézmellények használatát, de osztályszabály nem mó-
dosíthatja azt a követelményt, hogy a gyors kioldású trapéz-
mellénynek meg kell felelnie az ISO 10862 szabványnak.
Megjegyzés: Az 50.1(c) szabály 2023. január 1-jéig nem lép
hatályba.

5500..22 Az 50.1(b) és az 50.1(c) szabály nem alkalmazható azon hajók-
ra, amelyeknél elôírás a felszerelt kötélkorlát.
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5511 MMOOZZGGAATTHHAATTÓÓ  BBAALLLLAASSZZTT
Minden mozgatható ballasztot, beleértve a fel nem húzott vitor-
lákat, gondosan kell elhelyezni. Vizet, holtsúlyt vagy ballasztot
nem szabad annak érdekében elmozdítani, hogy azzal megvál-
tozzon a hajó hosszirányú úszáshelyzete vagy a stabilitása. A
padlódeszkákat, válaszfalakat, ajtókat, lépcsôket és víztartályo-
kat a helyükön kell hagyni, és minden rögzített kabintartozékot
a hajón kell tartani. A fenékvíz azonban kimerhetô.

5522 KKÉÉZZII  EERRÔÔ
A hajó álló és mozgó kötélzetét, rudazatát és a mozgatható ha-
jótest-függelékeket csak a legénység erejével szabad állítani és
mozgatni.

5533 FFEELLÜÜLLEETTII  SSÚÚRRLLÓÓDDÁÁSS
A hajó nem ereszthet vagy lövellhet ki polimert vagy hasonló
anyagot, vagy nem lehet olyan speciális struktúrájú felülete,
amely javíthatja a víz áramlását a határrétegen belül.

5544 EELLÔÔMMEERREEVVÍÍTTÔÔKK  ÉÉSS  AAZZ  OORRRRVVIITTOORRLLÁÁKK  EELLSSÔÔ--AALLSSÓÓ  CCSSÚÚCCSSAA
Az elômerevítôket és az orrvitorlák elsô-alsó csúcsát, a spinna-
ker staysailt kivéve, amikor a hajó nem élesen szélnek irányba
vitorlázik, körülbelül a hajó középvonalában kell rögzíteni.

5555 VVIITTOORRLLÁÁKK  FFEELLHHÚÚZZÁÁSSAA  ÉÉSS  ÁÁLLLLÍÍTTÁÁSSAA
5555..11 VViittoorrlláákk  ccsseerrééjjee

Orr- vagy hátszélvitorlák cseréje esetén az új vitorlát a cserélen-
dô vitorla lehúzása elôtt teljesen fel lehet húzni és be lehet állí-
tani. Egyidejûleg azonban csak egy nagyvitorlát és – csere kivé-
telével – csak egy hátszélvitorlát szabad felhúzva viselni.

5555..22 HHááttsszzééllvviittoorrllaa--kkiittáámmaasszzttóó  rruuddaakk,,  oorrrrvviittoorrllaa--kkiittáámmaasszzttóó  rruuddaakk
A perdülést leszámítva egyidejûleg csak egy hátszélvitorla- vagy
orrvitorla-kitámasztó rudat szabad használni. A használat során
a rudak végét a legelsô árbochoz kell erôsíteni.
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5555..33 VViittoorrlláákk  bbeehhúúzzáássaa
Semmilyen vitorlát nem szabad olyan eszköz segítségével vagy
azon keresztül állítani, amely egy adott pontban kifelé ható
nyomást gyakorolhatna a vitorlabehúzó kötélre vagy a vitorla al-
só-hátsó sarkára, és amely ponton keresztül – a hajó vízszintes
helyzetében – húzott függôleges egyenes a hajótesten vagy fe-
délzeten kívül esne, kivéve, hogy
(a) egy orrvitorla alsó-hátsó sarka kapcsolódhat (A vitorlázás

felszerelési szabályainak meghatározása szerint) egy orrvi-
torla-kitámasztó rúdhoz, amennyiben nincs felhúzva hát-
szélvitorla;

(b) bármely vitorla behúzható egy olyan vitorlarúdhoz vagy át-
vezethetô egy olyan vitorlarúd felett, amelyet rendszeresen
használnak egy vitorlához, és amelyet tartósan rögzítettek
ahhoz az árbochoz, amelyikhez ugyanennek a vitorlának a
csúcsát erôsítették;

(c) egy orrvitorlát be lehet húzni saját vitorlarúdjához, amely
fordulás esetén nem igényel állítást; és

(d) egy vitorla rúdja behúzható egy erre a célra szolgáló kö-
nyökfához (bumkin).

5555..44 OOrrrrvviittoorrlláákk  ééss  hhááttsszzééllvviittoorrlláákk
Az 54. és az 55. szabály, valamint a G függelék alkalmazásá-
ban az orrvitorlára és a hátszélvitorlára A vitorlázás felszerelési
szabályainak meghatározását kell alkalmazni. 
Megjegyzés: A vitorlázás felszerelési szabályai elérhetô a World
Sailing weboldalán.
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5566 KKÖÖDDJJEELLZZÉÉSSEEKK  ÉÉSS  FFÉÉNNYYEEKK,,  FFOORRGGAALLOOMMEELLVVÁÁLLAASSZZTTÓÓ  
RREENNDDSSZZEERREEKK

5566..11 Amikor van megfelelô felszerelése, egy hajónak hanggal köd-
jelzéseket kell adnia, és az elôírt fényjelzéseket kell viselnie,
ahogy azt a Nemzetközi szabályzat az összeütközések elkerülé-
sére a tengereken (IRPCAS) vagy az alkalmazható hatósági sza-
bályok elôírják.

5566..22 Egy hajó feleljen meg az IRPCAS 10. szabálya: Forgalomelvá-
lasztó rendszerek által elôírt követelményeknek.
Megjegyzés: A TS Függelék, Forgalomelválasztó rendszerek, el-
érhetô a World Sailing weboldalán. A versenykiírás módosíthat-
ja az 56.2 szabályt úgy, hogy rögzíti: a TS Függelék A, B vagy C
szakaszát kell alkalmazni.
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55..  RRÉÉSSZZ

ÓVÁSOK, ORVOSLAT, TÁRGYALÁSOK, 
HELYTELEN MAGATARTÁS ÉS FELLEBBEZÉSEK
A könyv korábbi kiadásai tartalmaztak óvási ûrlapot, amelyet két ûrlap vál-
tott fel: tárgyalási kérelem és tárgyalási döntés. Az új ûrlapok különbözô
formátumokban a World Sailing weboldalán, a sailing.org/racingru-
les/documents címen érhetôk el, ahonnan letölthetôk és kinyomtathatók.

Megjegyezzük, hogy A vitorlázás versenyszabályai nem követeli meg
adott ûrlap használatát.
Az ûrlapok továbbfejlesztésével kapcsolatos javaslatokat örömmel fo-
gadjuk a rules@sailing.org címen.

AA  SSZZAAKKAASSZZ  ––  ÓÓVVÁÁSSOOKK,,  OORRVVOOSSLLAATT,,  6699..  SSZZAABBÁÁLLYY  SSZZEERRIINNTTII  
IINNTTÉÉZZKKEEDDÉÉSS

6600 JJOOGG  AAZZ  ÓÓVVÁÁSSRRAA,,  JJOOGGOORRVVOOSSLLAATT  VVAAGGYY  6699..  SSZZAABBÁÁLLYY  
SSZZEERRIINNTTII  IINNTTÉÉZZKKEEDDÉÉSS  KKÉÉRRÉÉSSÉÉRREE

6600..11 Egy hajó
(a) óvhat egy másik hajót, de nem a 2. rész egy szabályának

vagy a 31. szabálynak a feltételezett megsértéséért, kivéve,
ha részese volt az esetnek vagy látta azt;

(b) orvoslatot kérhet; vagy
(c) jelentést tehet az óvási bizottságnak, amelyben intézkedést

kérhet a 60.3(d) vagy a 69.2(b) szabály alapján.
6600..22 A versenyrendezôség

(a) óvhat egy hajót, de nem egy orvoslati kérelembôl vagy egy
érvénytelen óvásból származó információ alapján, vagy nem
egy olyan személy tájékoztatása alapján, akivel kapcsolat-
ban összeférhetetlenség áll fenn, kivéve, ha az a személy az
érintett hajó képviselôje;

(b) orvoslatot kérhet egy hajó számára; vagy
(c) jelentést tehet az óvási bizottságnak, kérve azt, hogy járjon

el a 60.3(d) vagy a 69.2(b) szabály alapján.

5. RÉSZ – ÓVÁSOK, ORVOSLAT, 69. SZABÁLY SZERINTI INTÉZKEDÉS

85



6600..33 Az óvási bizottság
(a) óvhat egy hajót, de nem egy orvoslati kérelembôl vagy egy

érvénytelen óvásból származó információ alapján, vagy nem
egy olyan személy tájékoztatása alapján, akivel kapcsolat-
ban összeférhetetlenség áll fenn, kivéve, ha az a személy az
érintett hajó képviselôje. Azonban óvhat egy hajót,
(1) ha értesül egy azt a hajót érintô esetrôl, amelyben sérü-

lés vagy súlyos kár keletkezhetett, vagy
(2) ha egy érvényes óvás tárgyalása folyamán értesül arról,

hogy bár a hajó nem volt a tárgyalásban fél, de az eset-
ben érintett volt és megsérthetett egy szabályt;

(b) tárgyalást hívhat össze orvoslat megadásának mérlegelésére;
(c) eljárhat a 69.2(b) szabály szerint; vagy
(d) tárgyalást hívhat össze annak megfontolására, hogy egy tá-

mogató személy megsértett-e egy szabályt. A tárgyalás ösz-
szehívását alapozhatja saját megfigyelésére vagy bármilyen
forrásból származó információra, beleértve egy tárgyalás
során nyert bizonyítékot is.

6600..44 A technikai bizottság
(a) óvhat egy hajót, de nem egy orvoslati kérelembôl vagy egy

érvénytelen óvásból származó információ alapján, vagy nem
egy olyan személy tájékoztatása alapján, akivel kapcsolat-
ban összeférhetetlenség áll fenn, kivéve, ha az a személy az
érintett hajó képviselôje. Azonban óvnia kell a hajót, ha úgy
dönt, hogy a hajó vagy a személyes felszerelés nem felel
meg az osztályszabályoknak vagy az 50. szabálynak;

(b) orvoslatot kérhet egy hajó számára; vagy
(c) jelentést tehet az óvási bizottságnak, kérve azt, hogy járjon

el a 60.3(d) vagy a 69.2(b) szabály alapján.
6600..55 Azonban sem egy hajó, sem a versenyrendezôség, sem az óvá-

si vagy a technikai bizottság nem óvhat egy hajót a 69. szabály
vagy a 6. szabályban hivatkozott rendelkezések feltételezett
megsértéséért, kivéve, ha az érintett rendelkezés másként ren-
delkezik.
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6611 AAZZ  ÓÓVVÁÁSS  KKÖÖVVEETTEELLMMÉÉNNYYEEII
6611..11 AAzz  óóvvootttt  éérrtteessííttééssee

(a) Az óvó hajó az elsô észszerû alkalommal köteles értesíteni
a másikat. Amikor óvása egy, a versenyterületen történt eset-
re vonatkozik, minden egyes esetnél az elsô észszerû alka-
lommal az „Óvlak” („Protest”) szót kell kiáltania és jól látha-
tóan ki kell tûznie egy piros lobogót. A lobogót mindaddig
viselnie kell, amíg versenyben van. Azonban
(1) ha a másik hajó hallótávolságon kívül van, nem szüksé-

ges kiáltani, de az elsô észszerû alkalommal értesíteni
kell az óvási szándékról;

(2) ha az óvó hajó testhossza 6 méternél rövidebb, nem szük-
séges a piros lobogó kitûzése;

(3) ha az eset a másik hajónak a pálya végigvitorlázása so-
rán elkövetett hibája volt, akkor nem szükséges kiáltania
vagy kitûznie a piros lobogót, de a másik hajó célba éré-
se elôtt vagy a célba érését követô elsô észszerû alkalom-
mal értesítenie kell azt;

(4) ha az eset idején az óvó hajó számára nyilvánvaló, hogy
bármelyik legénység egy tagja veszélyben van, vagy sé-
rülés vagy súlyos kár keletkezett, e szabály követelményei
nem vonatkoznak rá, de meg kell kísérelnie a 61.3 sza-
bály szerinti határidôn belül értesíteni a másik hajót.

(b) Ha a versenyrendezôség, a technikai bizottság vagy az óvási
bizottság óvni szándékozik egy hajót a versenyterületen általa
észlelt eset miatt, akkor a futam után, a 61.3 szabályban rög-
zített határidôn belül kell értesítenie. Más esetben a versenyren-
dezôségnek, az óvási vagy a technikai bizottságnak olyan ha-
mar kell értesítenie a hajót óvási szándékáról, ahogy az ész-
szerûen lehetséges. A hivatalos hirdetôtáblán a megfelelô ha-
táridôn belül kifüggesztett értesítés teljesíti ezt a követelményt.

(c) Ha az óvási bizottság úgy dönt, hogy a 60.3(a)(2) szabály
szerint óvja az egyik hajót, akkor az elsô észszerû alkalom-
mal értesítse a hajót a szándékáról, zárja be a folyamatban
lévô tárgyalást, majd járjon el a 61.2 és a 63. szabályoknak
megfelelôen, és tárgyalja le az eredeti és új óvást együtt.
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6611..22 AAzz  óóvvááss  ttaarrttaallmmaa
Az óvást írásban kell beadni, meghatározva
(a) az óvót és az óvottat;
(b) az esetet;
(c) az eset megtörténtének helyét és idejét;
(d) bármely szabályt, amit az óvó szerint megsértettek; és
(e) az óvó képviselôjének nevét.
Azonban, ha a (b) követelmény teljesül, az (a) követelmény a tár-
gyalás megkezdéséig bármikor teljesíthetô, és a (d) és (e) köve-
telmény a tárgyalás elôtt vagy az alatt teljesíthetô. A (c) követel-
mény is teljesíthetô a tárgyalás elôtt vagy az alatt, feltéve, hogy
az óvottnak észszerû ideje van a tárgyalásra való felkészülésre.

6611..33 ÓÓvváássii  hhaattáárriiddôô
Egy hajó, vagy a versenyrendezôség, a technikai bizottság vagy
az óvási bizottság által a versenyterületen észlelt eset miatti
óvást a versenyutasításban meghatározott határidôn belül, a
versenyirodán kell benyújtani. Ha ez nincs meghatározva, akkor
a határidô az utolsó hajó célba érését követô két óra. Egyéb
óvásokat a vonatkozó információk megszerzését követô két órán
belül kell az óvónak benyújtani a versenyirodán. Az óvási bizott-
ságnak, ha erre jó ok van, ki kell terjesztenie a határidôt.
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6622 OORRVVOOSSLLAATT
6622..11 Orvoslat iránti kérelmet vagy az óvási bizottság arra irányuló

döntését, hogy meggondolja az orvoslat megadását, olyan
igényre vagy lehetôségre lehet alapozni, amikor egy hajó futam-
beli vagy sorozatbeli pontszáma vagy helyezése, nem saját hi-
bájából, jelentôsen rosszabb lett vagy lehet
(a) a verseny versenyrendezôségének, óvási bizottságának, ren-

dezô szervezetének vagy technikai bizottságának helytelen
cselekedete vagy mulasztása miatt, de nem az óvási bizott-
ság döntése miatt, amikor a hajó a tárgyalásban fél volt;

(b) egy a 2. rész egy szabályát megsértô hajó, amely egy meg-
felelô büntetést vállalt vagy amelyet büntettek, vagy egy nem
versenyben lévô, kitérésre kötelezett vagy az IRPCAS vagy a
nemzeti útjogszabályokat megsértô vízijármû által okozott
sérülés vagy fizikai kár miatt;

(c) az 1.1 szabálynak megfelelôen nyújtott segítség miatt (kivé-
ve a saját hajója vagy legénysége számára nyújtott segítsé-
get); vagy

(d) egy másik hajó, vagy annak legénysége vagy támogató sze-
mélyének tevékenysége miatt, amelyiket a 2. szabály meg-
sértéséért büntettek, vagy a 69. szabály megsértésért büntet-
tek vagy figyelmeztettek.

6622..22 Az orvoslati kérelmet írásban kell beadni, meghatározva annak
okát. Ha a kérelem egy olyan eseten alapul, amely a verseny-
területen történt, az óvási határidônél nem késôbb vagy az ese-
tet követô két órán belül kell beadni a versenyirodán, attól füg-
gôen, melyik a késôbbi. Más kérelmet a lehetô legrövidebb
észszerû idôn belül kell beadni, miután tudomást szereztek ró-
la. Az óvási bizottságnak, ha erre jó ok van, ki kell terjesztenie
a határidôt. Piros lobogó nem követelmény.
(a) Azonban az utolsó ütemezett versenynapon egy, az óvási bi-

zottság döntésére alapozott orvoslati kérelmet nem késôbb,
mint 30 perccel a döntés kifüggesztését követôen kell be-
nyújtani.
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BB  SSZZAAKKAASSZZ  ––  TTÁÁRRGGYYAALLÁÁSSOOKK  ÉÉSS  DDÖÖNNTTÉÉSSEEKK

6633 TTÁÁRRGGYYAALLÁÁSSOOKK
6633..11 TTáárrggyyaalláássii  kköövveetteellmméénnyy

Egy hajót vagy versenyzôt nem szabad óvástárgyalás nélkül
büntetni, kivéve, ahogy azt a 30.2, 30.3, 30.4, 64.4(d), 64.5(b),
64.6, 69., 78.2, A5.1 és P2 szabályok lehetôvé teszik. Orvos-
latok eldöntése nem történhet tárgyalás nélkül. Az óvási bizott-
ságnak minden, a versenyirodára benyújtott óvást és orvoslati
kérelmet le kell tárgyalnia, kivéve, ha engedélyezi az óvás vagy
a kérelem visszavonását.

6633..22 AA  ttáárrggyyaallááss  iiddeejjee  ééss  hheellyyee,,  iiddôô  aa  ffeelleekk  ffeellkkéésszzüülléésséérree
A tárgyalásban érintett összes felet értesíteni kell a tárgyalás idô-
pontjáról és helyérôl. Elérhetôvé kell tenni számukra az óvásban
vagy az orvoslati kérelemben lévô információkat és feltételezé-
seket, és a felkészülésre észszerû idôt kell nekik biztosítani. Ha
két vagy több tárgyalás kapcsolódik ugyanazon esethez vagy
nagyon szorosan összefüggô esetekhez, akkor egy tárgyalásba
összevonhatók. Azonban a 69. szabály szerinti tárgyalás nem
vonható össze más típusú tárgyalással.

6633..33 JJoogg  aa  jjeelleennllééttrree
(a) A tárgyalásban érintett minden fél egy képviselôjének joga

van az összes bizonyítékot megvitató tárgyalás során végig
jelen lenni. Amikor az óvás a 2., 3. vagy 4. rész egy szabá-
lyának megsértése miatt kerül beadásra, a képviselôk csak
olyan személyek lehetnek, akik maguk is a hajón tartóz-
kodtak az eset idején, kivéve, ha az óvási bizottságnak jó in-
doka van, hogy másként intézkedjen. Bármely tanút, ha
nem tagja az óvási bizottságnak, tanúskodását kivéve, ki kell
zárni a tárgyalásról.

(b) Annak ellenére, hogy egy fél nem jelenik meg a tárgyaláson,
az óvási bizottság lefolytathatja a tárgyalást. Ha a fél elke-
rülhetetlen ok miatt volt távol, a bizottság újranyithatja a tár-
gyalást.
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6633..44 ÖÖsssszzeefféérrhheetteettlleennsséégg
(a) Az óvási bizottság egy tagja, ahogy ez tudomására jut, nyi-

latkozzon bármilyen összeférhetetlenségi okról. Az a tárgya-
lásban érintett fél, aki úgy véli, hogy az óvási bizottság egy
tagjával kapcsolatban összeférhetetlenség áll fenn, a lehetô
leghamarabb tiltakozzon. Az óvási bizottság tagjainak össze-
férhetetlenségi nyilatkozatait a 65.2 szabály szerinti írott tá-
jékoztatásba bele kell foglalni.

(b) Az óvási bizottság azon tagja, akivel kapcsolatban összefér-
hetetlenség áll fenn, nem lehet a tárgyaláson bizottsági tag,
kivéve, ha
(1) az összes fél beleegyezik, vagy
(2) az óvási bizottság úgy dönt, hogy az összeférhetetlenség

oka nem jelentôs.
(c) Az összeférhetetlenség jelentôségérôl való döntéskor a bi-

zottságnak meg kell fontolnia a felek nézeteit, az összefér-
hetetlenség mértékét, a verseny jelentôségét, annak mind-
egyik fél számára való fontosságát és a sportszerûség álta-
lános megítélését.

(d) Azonban a World Sailing kiemelt versenyein és más, a ver-
seny helyszíne szerint illetékes nemzeti hatóságának elôírá-
sa alapján a 63.4(b) szabály nem alkalmazható, és az a sze-
mély, akivel kapcsolatban összeférhetetlenség áll fenn, nem
lehet az óvási bizottság tagja.

6633..55 ÓÓvvááss  vvaaggyy  oorrvvoossllaattii  kkéérreelleemm  éérrvvéénnyyeessssééggee
Az óvási bizottságnak a tárgyalás kezdetén, miután minden a
döntéshez szükségesnek ítélt bizonyítékot figyelembe vett, el kell
döntenie, hogy az óvás vagy orvoslati kérelem összes követel-
ménye teljesült-e. Ha teljesültek, akkor az óvás vagy a kérelem
érvényes, és a tárgyalást folytatni kell. Ha nem teljesültek, ak-
kor a bizottságnak érvénytelennek kell nyilvánítania az óvást
vagy a kérelmet, és be kell zárnia a tárgyalást. Ha az óvás a
60.3(a)(1) szabály alapján történt, az óvási bizottságnak azt is
meg kell állapítania, hogy keletkezett-e az esetben sérülés vagy
súlyos kár. Ha nem, akkor a tárgyalást be kell zárni.
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6633..66 BBiizzoonnyyííttéékkookk  mmeeggiissmmeerrééssee  ééss  ttéénnyyeekk  mmeeggáállllaappííttáássaa
(a) Az óvási bizottság ismerje meg a tárgyaláson jelenlévô felek

és tanúik bizonyítékait, beleértve a hallomáson alapuló bi-
zonyítékokat, valamint a további, általa szükségesnek ítélt
bizonyítékokat is. A bizottság azonban kizárhatja a lényeg-
telen vagy indokolatlanul ismétlôdô bizonyítékokat.

(b) Az óvási bizottság egy tagja, aki látta az esetet, a felek jelen-
létében közölje ezt a tényt, és szolgáltathat bizonyítékot.

(c) A tárgyaláson jelen lévô felek bármely bizonyítékot szolgál-
tató személynek tehetnek fel kérdéseket.

(d) A bemutatott bizonyítékokat ezt követôen a bizottság az ál-
tala megfelelônek ítélt súllyal kezelje, állapítsa meg a ténye-
ket és alapozza döntését ezekre.

6633..77 EElllleennttmmoonnddáássookk  sszzaabbáállyyookk  kköözzöötttt
Ha két vagy több szabály között ellentmondás van, azt azelôtt
kell feloldani, mielôtt az óvási bizottság meghozna egy döntést,
és a bizottságnak azt a szabályt kell alkalmaznia, amelyik az
összes érintett hajó számára a legméltányosabb eredményt ad-
ja. A 63.7 szabály csak akkor alkalmazható, ha az ellentmon-
dás a versenykiírás, a versenyutasítás, vagy a versenyt irányító
bármely más, a Szabály meghatározásának (g) pontja szerinti
dokumentumban van.

6633..88 TTáárrggyyaalláássookk  kküüllöönnbböözzôô  vveerrsseennyyeekkeenn  rréésszzttvveevvôô  ffeelleekkkkeell
Különbözô rendezô szervezetek által lebonyolított versenyeken
résztvevô felek részvételével tartott tárgyalást olyan óvási bizott-
ságnak kell letárgyalnia, amelyet a rendezô szervezetek elfo-
gadnak.

6633..99 AA  6600..33((dd))  sszzaabbáállyy  sszzeerriinnttii  ttáárrggyyaalláássookk  ––  TTáámmooggaattóó  sszzeemmééllyyeekk
Ha az óvási bizottság egy a 60.3(d) szabály szerinti tárgyalás
összehívásáról dönt, azonnal követnie kell a 63.2, 63.3, 63.4 és
a 63.6 szabályokban szereplô eljárásokat azzal a kivétellel,
hogy a felek rendelkezésére bocsátott információk a feltételezett
szabálysértés részletei legyenek és az óvási bizottság kijelölhet
egy személyt a feltételezés elôadására.
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6644 DDÖÖNNTTÉÉSSEEKK
6644..11 BBiizzoonnyyííttáássii  sszziinntt,,  ttööbbbbssééggii  ddöönnttéésseekk  ééss  kkéérreellmmeekk  ááttssoorroolláássaa

(a) Az óvási bizottság a valószínûségek mérlegelése alapján
hozza meg döntését, kivéve, ha a feltételezetten megsértett
szabály másként nem rendelkezik.

(b) Az óvási bizottság döntéseit mindig egyszerû többséggel
hozza meg. Ha a leadott szavazatok megoszlása egyenlô,
az elnök egy további szavazatot adhat le.

(c) Az óvási bizottságnak az írásbeli kérelemben vagy feltétele-
zésben szereplô információk és a tárgyalás során tett vallo-
mások alapján minden esetet óvásként, orvoslati kérelem-
ként vagy más típusú kérelemként kell kezelnie. Ez lehetôvé
teszi az eset típusának szükség szerinti módosítását.

6644..22 BBüünntteettéésseekk
Ha az óvási bizottság úgy dönt, hogy egy hajó, amelyik fél egy
óvástárgyaláson, megsértett egy szabályt és nem mentesül, ki
kell zárni, kivéve, ha más büntetés alkalmazható. A büntetést at-
tól függetlenül ki kell szabni, hogy az alkalmazható szabályt az
óvásban megemlítették, vagy sem. Ha egy hajó akkor sértett
meg egy szabályt, amikor nem volt versenyben, abban a futam-
ban kell büntetni, amelyik idôben közelebb van az esethez.
Azonban
(a) ha egy hajó egy alkalmazható büntetést vállalt, csak akkor

büntethetô tovább e szabály alapján, ha a megsértett sza-
bály szerinti büntetés olyan kizárás, amelyik nem ejthetô ki
a sorozatbeli pontszámból;

(b) ha a futamot újrarajtoltatják, vagy újravitorlázzák, a 36.
szabályt kell alkalmazni.
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6644..33 OOrrvvoossllaattii  ddöönnttéésseekk
Amikor az óvási bizottság úgy dönt, hogy egy hajó a 62. sza-
bály alapján orvoslatra jogosult, olyan határozatot hozzon,
amely a lehetô legméltányosabb az összes érintett hajó számá-
ra, függetlenül attól, hogy kértek-e orvoslatot. Ez lehet az érin-
tett hajók értékelésének (néhány példáért lásd az A9 szabályt)
vagy célba érési idejének helyesbítése, a futam érvényteleníté-
se, a futam eredményének változatlanul hagyása vagy valami-
lyen más megoldás választása. Amikor kétség merül fel a té-
nyekkel vagy e megoldások lehetséges, a futam vagy verseny-
sorozat eredményére gyakorolt hatásával kapcsolatban, különö-
sen az érvénytelenítés esetét, az óvási bizottságnak megfelelô
forrásokból kell bizonyítékokat beszereznie.

6644..44 OOsszzttáállyysszzaabbáállyyookk  mmiiaattttii  óóvváássookk  ddöönnttéésseeii
(a) Amikor az óvási bizottság azt állapítja meg, hogy az osztály-

szabályokban meghatározott tûréseket meghaladó eltérése-
ket kár vagy szokásos elhasználódás okozta, és azok nem
javítják a hajó teljesítményét, akkor a hajót nem kell büntet-
ni. Azonban a hajó addig nem versenyezhet tovább, amíg
az eltéréseket nem javította ki, kivéve, ha az óvási bizottság
úgy dönt, hogy erre nincs, vagy nem volt észszerû lehetôség.

(b) Amikor az óvási bizottságnak kétségei vannak egy osztály-
szabály jelentésével kapcsolatban, kérdéseit a vonatkozó
tényekkel együtt a szabály értelmezéséért felelôs testület elé
kell terjesztenie. A bizottságot döntéshozatalában e testület
válasza kötelezi.

(c) Amikor egy hajót egy osztályszabály alapján büntetnek, és
az óvási bizottság úgy dönt, hogy a hajó ugyanezen osztály-
szabályt ugyanennek a versenynek korábbi futamain is meg-
sértette, büntetését ezen futamokra is kiszabhatja. További
óvás nem szükséges.
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(d) Amikor egy osztályszabály alapján büntetett hajó írásban ki-
jelenti, hogy fellebbezni szándékozik, versenyezhet a követ-
kezô futamokon anélkül, hogy módosítaná hajóját. Azonban
további tárgyalás nélkül ki kell ôt zárni minden további fu-
tamból, amelyekben versenyzett, ha elmulasztja a fellebbe-
zést, vagy a fellebbezés ellene hozott döntéssel zárul.

(e) Osztályszabályok miatti óvásból felmerülô felmérési költsé-
geket a sikertelen félnek kell megfizetnie, kivéve, ha az óvá-
si bizottság másként dönt.

6644..55 TTáámmooggaattóó  sszzeemmééllyyeekkeett  éérriinnttôô  ddöönnttéésseekk
(a) Amikor az óvási bizottság úgy dönt, hogy egy támogató sze-

mély, aki egy a 60.3(d) vagy 69. szabály szerinti tárgyalá-
son fél, megsértett egy szabályt, az óvási bizottság
(1) figyelmeztetésben részesítheti,
(2) kizárhatja a versenyrôl vagy annak helyszínérôl, vagy

bármilyen jogosultságot megvonhat tôle, vagy
(3) más módon intézkedhet hatáskörén belül a szabályok

adta lehetôségek szerint.
(b) Az óvási bizottság egy, a 60.3(d) vagy a 69. szabály szerin-

ti tárgyaláson fél hajót is büntetheti egy támogató személy
szabálysértése miatt, és a büntetés a hajó egyetlen futambe-
li pontszámának módosításától egészen a kizárásig (bele-
értve a kizárást is) terjedhet, amikor az óvási bizottság úgy
dönt, hogy
(1) a hajó a támogató személy szabálysértésének eredmé-

nyeképpen versenyelônyhöz juthatott, vagy
(2) a támogató személy újabb szabálysértést követett el, mi-

után az óvási bizottság egy korábbi tárgyalást követôen
írásban figyelmeztette a hajót arra, hogy büntetést szab-
hatnak ki vele szemben.

6644..66 EEggyyeeddii  mmeeggííttééllééss  aallaappjjáánn  kkiisszzaabbootttt  bbüünntteettéésseekk
Amikor egy hajó az óvási határidôn belül bejelenti, hogy megsér-
tett egy olyan szabályt, amelynek kapcsán az óvási bizottság
egyedi megítélése alapján szabhat ki büntetést, az óvási bizottság-
nak a hajótól és az általa megfelelônek tartott tanúktól szárma-
zó bizonyítékok alapján kell döntenie a megfelelô büntetésrôl.
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6655 AA  FFEELLEEKK  ÉÉSS  MMÁÁSSOOKK  TTÁÁJJÉÉKKOOZZTTAATTÁÁSSAA
6655..11 A döntés meghozatalát követôen az óvási bizottságnak haladék-

talanul tájékoztatnia kell a tárgyalásban érintett feleket a megál-
lapított tényekrôl, az alkalmazott szabályokról, a döntésrôl, annak
okairól, és a kiszabott büntetésrôl vagy a megítélt orvoslatról.

6655..22 A tárgyalásban érintett felek jogosultak arra, hogy a fenti tájé-
koztatást írásban megkapják, ha az óvási bizottságtól a döntés
közlését követô hét napon belül azt írásban kérik. A bizottság-
nak ekkor azonnal meg kell adnia a tájékoztatást, és ha jelen-
tôséggel bír, beleértve a bizottság által készített vagy jóváhagyott
ábrát.

6655..33 Kivéve, ha jó oka van rá, az óvási bizottság bármilyen tárgya-
lás után, beleértve a 69. szabály szerinti tárgyalást is, közzéte-
heti a 65.1 szabályban meghatározott információkat. Az óvási
bizottság dönthet úgy, hogy az információkat bizalmasan kell
kezelni.

6655..44 Amikor az óvási bizottság egy osztályszabályból következôen
büntet egy hajót, a fenti információkat meg kell küldenie az osz-
tályszabályok szempontjából illetékes szervezetnek.

6666 TTÁÁRRGGYYAALLÁÁSS  ÚÚJJRRAANNYYIITTÁÁSSAA
6666..11 Az óvási bizottság újranyithat egy tárgyalást, amikor úgy dönt,

hogy jelentôs tévedést követhetett el, vagy észszerû idôn belül je-
lentôs új bizonyíték válik elérhetôvé. Újra kell nyitnia a tárgya-
lást, ha a nemzeti hatóság a 71.2 vagy az R5 szabály szerint azt
kéri.

6666..22 Egy tárgyalásban érintett fél a döntés közlését követô 24 órán
belül kérheti írásban a tárgyalás újranyitását.
(a) Azonban az utolsó ütemezett versenynapon a kérelmet az

alábbiak szerint kell benyújtani:
(1) az óvási határidôn belül, ha a kérelmezô féllel az elôzô

napon közölték a döntést;
(2) 30 percen belül, ha a féllel aznap közölték a döntést.
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6666..33 Az óvási bizottságnak minden újranyitásra vonatkozó kérelmet
mérlegelnie kell. Amikor egy újranyitásra vonatkozó kérelmet
mérlegelnek vagy a tárgyalást újranyitják,
(a) ha csak új bizonyítékokra támaszkodnak, az óvási bizottság

tagjainak többségét lehetôleg az eredeti bizottság tagjai al-
kossák;

(b) ha jelentôs tévedésen alapul, az óvási bizottságnak lehetô-
leg legalább egy új tagja legyen.

6677 KKÁÁRREESSEETTEEKK
Bármelyik szabály megsértése miatt keletkezett káreset kérdését
a nemzeti hatóság elôírásai szerint kell kezelni, ha vannak ilyen
elôírások.
Megjegyzés: nincs 68. szabály.
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CC  SSZZAAKKAASSZZ  ––  HHEELLYYTTEELLEENN  MMAAGGAATTAARRTTÁÁSS

6699 HHEELLYYTTEELLEENN  MMAAGGAATTAARRTTÁÁSS
6699..11 HHeellyytteelleenn  mmaaggaattaarrttááss  ttiillaallmmaa,,  eelljjáárrááss

(a) Egy versenyzô, egy hajótulajdonos vagy egy támogató sze-
mély ne tanúsítson helytelen magatartást.

(b) Helytelen magatartás:
(1) a jó modort sértô viselkedés, a sportszerûség megsérté-

se vagy erkölcstelen viselkedés; vagy
(2) olyan viselkedés, amely a sportot méltatlan helyzetbe

hozhatja vagy hozta.
(c) A 69.1(a) szabály feltételezett megsértése esetén a 69. sza-

bály rendelkezései szerint kell eljárni. Ez óvás alapját nem
képezheti, és a 63.1 szabály nem alkalmazható.

6699..22 AAzz  óóvváássii  bbiizzoottttssáágg  iinnttéézzkkeeddéésseeii
(a) Ezen szabály alapján mûködô óvási bizottságnak legalább

háromtagúnak kell lennie.
(b) Amikor az óvási bizottság saját megfigyelésére vagy bármely

más forrásból származó információ alapján, beleértve egy
tárgyalás során nyert bizonyítékot is, úgy véli, hogy egy sze-
mély megsérthette a 69.1(a) szabályt, el kell döntenie, hogy
összehív-e tárgyalást.

(c) Amikor az óvási bizottságnak több információra van szük-
sége a tárgyalás összehívásával kapcsolatos döntésének
meghozatalához, meg kell fontolnia, hogy kijelöl-e egy vagy
több személyt a vizsgálat lefolytatására. Ezek a vizsgálók
nem lehetnek annak az óvási bizottságnak tagjai, amelyik az
ügyet eldönti.

(d) Amikor kijelölnek egy vizsgálót, minden általa gyûjtött ked-
vezô vagy kedvezôtlen jelentôs információt át kell adnia az
óvási bizottság részére, és ha az úgy dönt, hogy tárgyalást
hív össze, akkor a felek részére is.
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(e) Ha az óvási bizottság tárgyalás összehívásáról dönt, a sze-
mélyt azonnal, írásban kell értesítenie a feltételezett szabály-
sértésrôl, a tárgyalás idôpontjáról és helyérôl, továbbá követ-
nie kell a 63.2, 63.3(a), 63.4, 63.6, 65.1, 65.2, 65.3 és 66.
szabályokban leírt eljárásokat az alábbiak kivételével:
(1) hacsak a World Sailing nem jelölt ki egy személyt, akkor az

óvási bizottság kijelölhet egyet, aki a feltételezést elôadja.
(2) a feltételezett szabálysértô személy jogosult maga mel-

lett egy tanácsadóra és egy képviselôre aki(k) a nevében
eljárhat(nak).

(f) Ha a személy
(1) jó indokot hoz fel arra, hogy miért nem tud a tervezett

idôpontban eljönni a tárgyalásra, az óvási bizottságnak
új idôpontra kell kitûznie a tárgyalást; vagy

(2) nem hoz fel jó indokot és nem jelenik meg a tárgyalá-
son, az óvási bizottság a távollétében is lefolytathatja azt.

(g) Az alkalmazott bizonyítási szintnek, figyelembe véve a felté-
telezett helytelen magatartás súlyosságát is, kellô meggyô-
zô erôvel kell rendelkeznie az óvási bizottság számára.
Azonban ha a bizonyítási szint ellentmond egy ország jog-
szabályainak, a nemzeti hatóság a World Sailing jóváhagyá-
sával azt módosíthatja.

(h) Amikor az óvási bizottság úgy dönt, hogy egy versenyzô
vagy hajótulajdonos megsértette a 69.1(a) szabályt, az aláb-
biak közül egyet vagy akár többet is alkalmazhat:
(1) figyelmeztetésben részesítheti;
(2) egy vagy több futamban módosíthatja hajójuk pontszá-

mát, beleértve a kizárást, amely lehet kiejthetô vagy nem
kiejthetô a sorozatbeli pontszámból;

(3) kizárhatja a személyt a versenyrôl vagy annak helyszíné-
rôl, vagy bármilyen jogosultságot megvonhat tôle; és

(4) más módon intézkedhet hatáskörén belül a szabályok
adta lehetôségek szerint.
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(i) Amikor az óvási bizottság úgy dönt, hogy egy támogató sze-
mély sértette meg a 69.1(a) szabályt, a 64.5 szabályt kell al-
kalmazni.

(j) Ha az óvási bizottság
(1) egy DNE-nél nagyobb büntetést szab ki;
(2) kizárja a személyt a versenyrôl vagy annak helyszínérôl;

vagy
(3) minden más esetben, amikor helyénvalónak ítéli, 
jelentenie kell megállapításait, beleértve a megállapított té-
nyeket, következtetéseit és döntését a személy nemzeti ható-
ságának, vagy a World Sailing rendelkezéseiben felsorolt
különleges nemzetközi versenyeken a World Sailingnek. Ha
az óvási bizottság a 69.2(f)(2) szabály szerint járt el, a jelen-
tésnek ezt a tényt és ennek indokait is tartalmaznia kell.

(k) Ha az óvási bizottság úgy dönt, hogy nem folytatja le a tár-
gyalást a személy távollétében, vagy az óvási bizottság már
elhagyta a versenyt és a 69.1(a) szabály feltételezett megsér-
tését tartalmazó jelentés érkezik, a versenyrendezôség vagy
rendezô szervezet kijelölheti ugyanazt vagy egy másik óvá-
si bizottságot, hogy e szabály szerint eljárjon. Amennyiben
az óvási bizottság számára kivitelezhetetlen egy tárgyalás
megtartása, be kell gyûjteni minden elérhetô információt, és
amennyiben a feltételezés igazoltnak látszik, jelentenie kell
a személy nemzeti hatóságának, vagy a World Sailing ren-
delkezéseiben felsorolt különleges nemzetközi versenyeken
a World Sailingnek.

6699..33 AA  nneemmzzeettii  hhaattóóssáágg  vvaaggyy  aa  WWoorrlldd  SSaaiilliinngg  iinnttéézzkkeeddéésseeii
A nemzeti hatóságok és a World Sailing által alkalmazott fegyel-
mi jogosultságokat, eljárásokat és felelôségi köröket a World
Sailing Fegyelmi szabályzata határozza meg. Nemzeti hatósá-
gok és a World Sailing ezen szabályzat szerint további bünteté-
seket is kiszabhat, beleértve a jogosultság felfüggesztését is.
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DD  SSZZAAKKAASSZZ  ––  FFEELLLLEEBBBBEEZZÉÉSSEEKK

7700 FFEELLLLEEBBBBEEZZÉÉSSEEKK  ÉÉSS  KKÉÉRREELLMMEEKK  AA  NNEEMMZZEETTII  HHAATTÓÓSSÁÁGGHHOOZZ
7700..11 (a) Feltéve, hogy a fellebbezési jogot nem vonták meg a 70.5

szabály szerint, egy tárgyalásban érintett felek az óvási bi-
zottság döntése vagy eljárása ellen fellebbezhetnek, de a
megállapított tények ellen nem.

(b) Egy hajó fellebbezhet, ha a 63.1 szabályban megkövetelt
tárgyalást megtagadták.

7700..22 Az óvási bizottság kérheti döntésének megerôsítését vagy helyes-
bítését.

7700..33 A 70.1 szerinti fellebbezést vagy az óvási bizottság 70.2 szabály
szerinti kérelmét annak a nemzeti hatóságnak kell megküldeni,
amelyiknek a rendezô szervezet tagja. Azonban ha a hajók út-
ja versenyzés közben több nemzeti hatóság fennhatósága alá
tartozó vizeken keresztül halad, akkor a fellebbezést vagy kérel-
met annak a nemzeti hatóságnak kell küldeni, ahol a célvonal
található, kivéve, ha a versenyutasítás más nemzeti hatóságot
jelöl meg. 

7700..44 Egy egyesület vagy a nemzeti hatósághoz tartozó más szervezet
kérheti a szabályok értelmezését, feltéve, hogy ezekkel összefüg-
gésben nincs fellebbezhetô óvás vagy orvoslati kérelem. Az ér-
telmezés nem használható fel egy elôzôleg hozott óvási döntés
módosítására.

7700..55 Az N függelék szerint felállított nemzetközi versenybíróság dön-
tései ellen nem lehet fellebbezni. Ezenkívül megvonható a felleb-
bezési jog, ha a versenykiírás vagy a versenyutasítás úgy rendel-
kezik, amennyiben
(a) ez elengedhetetlen ahhoz, hogy egy verseny eredményét

azonnal megállapítsák azért, hogy egy hajó minôsíthetô le-
gyen a verseny egy késôbbi szakaszában való részvételre,
vagy egy következô versenyen való indulás érdekében (a
nemzeti hatóság elôírhatja azt, hogy ehhez jóváhagyását
kell kérni),
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(b) a nemzeti hatóság ezt jóváhagyja, de csak olyan versenyre,
amelyen csak az adott nemzeti hatósághoz tartozó szerve-
zet, az adott nemzeti hatósághoz tartozó szervezet tagja
vagy a nemzeti hatóság természetes személy tagja által ne-
vezett hajók indulhatnak, vagy

(c) a nemzeti hatóság, a World Sailinggel való tanácskozás után
egy meghatározott versenyre ezt jóváhagyja, és az óvási bi-
zottságot az N függelék szerint állították össze, kivéve azt,
hogy csak két fônek kell nemzetközi versenybírónak lenni.

7700..66 A fellebbezések és kérelmek feleljenek meg az R függeléknek.

7711 AA  NNEEMMZZEETTII  HHAATTÓÓSSÁÁGG  DDÖÖNNTTÉÉSSEEII
7711..11 Egy olyan személy, akivel szemben összeférhetetlenség áll fenn

vagy egy olyan személy, aki az óvási bizottság tagja volt, nem
vehet részt egy fellebbezés, vagy egy megerôsítési, vagy módo-
sítási kérelem tárgyalásán vagy döntésében.

7711..22 A nemzeti hatóság fenntarthatja, módosíthatja vagy megfordít-
hatja az óvási bizottság döntését, beleértve az érvényességgel
kapcsolatos döntést vagy egy a 69. szabály szerinti döntést. A
nemzeti hatóság alternatív megoldásként visszautalhatja az
óvást újranyitásra az eredeti vagy egy új óvási bizottság elé. Ha
a nemzeti hatóság új tárgyalást hív össze, akkor kijelölheti az
óvási bizottság tagjait.

7711..33 Amikor az óvási bizottság által megállapított tények alapján a
nemzeti hatóság úgy dönt, hogy egy hajó, amelyik a tárgyalá-
son fél volt, megsértett egy szabályt, és nem mentesül, meg kell
azt büntetni függetlenül attól, hogy az óvási bizottság döntésé-
ben megemlítették-e a szabályt vagy sem.

7711..44 A nemzeti hatóság döntése végleges. A nemzeti hatóságnak
írásban meg kell küldenie a döntést a tárgyalásban érintett ösz-
szes félnek és az óvási bizottságnak. Ôket ez a döntés kötelezi.
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66..  RRÉÉSSZZ

NEVEZÉS ÉS FELTÉTELEK
7755 NNEEVVEEZZÉÉSS  EEGGYY  VVEERRSSEENNYYRREE
7755..11 Egy versenyre történô nevezéshez a hajónak teljesítenie kell a

verseny rendezô szervezetének követelményeit. A hajót benevez-
heti
(a) egy World Sailing tag nemzeti hatóság által bejegyzett egye-

sület vagy szervezet tagja,
(b) egy ilyen egyesület vagy szervezet, vagy
(c) a World Sailing tag nemzeti hatóság egy tagja.

7766 HHAAJJÓÓKK  VVAAGGYY  VVEERRSSEENNYYZZÔÔKK  KKIIZZÁÁRRÁÁSSAA
7766..11 A rendezô szervezet vagy a versenyrendezôség, figyelembe vé-

ve a 76.3 szabályt, visszautasíthatja vagy törölheti egy hajó ne-
vezését vagy kizárhat egy versenyzôt, feltéve, hogy ezt az elsô fu-
tam rajtja elôtt teszi és megadja okát. Kérésre azonnal a hajó
rendelkezésére kell bocsátani az indoklást írásban. A hajó kér-
het orvoslatot, ha úgy véli, hogy a visszautasítás vagy kizárás
nem volt helyénvaló.

7766..22 A rendezô szervezet vagy a versenyrendezôség nem utasíthatja
vissza és nem törölheti egy hajó nevezését, vagy nem zárhat ki
egy versenyzôt hirdetés miatt, amennyiben a hajó vagy ver-
senyzô megfelel a World Sailing Hirdetési szabályzatának.

7766..33 Világ- és kontinensbajnokságokon a meghatározott kvótákon
belüli nevezéseket nem szabad visszautasítani vagy törölni anél-
kül, hogy elôzôleg nem kaptak jóváhagyást az érintett World
Sailing Osztályszövetségtôl (vagy a Nyílttengeri Versenytanács-
tól, az Offshore Racing Counciltól) vagy a World Sailingtôl.

7777 VVIITTOORRLLÁÁKK  AAZZOONNOOSSÍÍTTÓÓJJEELLEEII
A hajóknak meg kell felelniük a G függelék osztályjelzésekkel,
nemzeti betûjelekkel és vitorlaszámokkal kapcsolatos követelmé-
nyeinek.
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7788 OOSSZZTTÁÁLLYYSSZZAABBÁÁLLYYOOKK  TTEELLJJEESSÍÍTTÉÉSSEE,,  BBIIZZOONNYYLLAATTOOKK
7788..11 Amíg egy hajó versenyben van, tulajdonosának vagy bármilyen

más felelôs személynek biztosítania kell azt, hogy a hajó min-
denkor feleljen meg osztályszabályainak, és hogy felmérési vagy
elônyszámítási bizonylata, ha van ilyen, érvényes maradjon.
Ezen túl a hajó olyan más idôpontokban is teljesítse ezt a köve-
telményt, amelyeket az osztályszabályok, a versenykiírás vagy a
versenyutasítás határoznak meg.

7788..22 Amikor egy szabály megköveteli, hogy versenyzés elôtt egy ér-
vényes bizonylatot bemutassanak vagy annak meglétét igazol-
ják, de ez nem teljesíthetô, a hajó versenyezhet, amennyiben a
versenyrendezôség a hajó felelôs személye által aláírt nyilatko-
zatot kap arról, hogy létezik érvényes bizonylat. A hajó köteles
a bizonylatot bemutatni vagy arról gondoskodni, hogy a ver-
senyrendezôség meggyôzôdhessen annak létezésérôl a verseny
vagy a sorozatverseny elsô fordulójának utolsó napja – amelyik
elôbb van – kezdetéig. E szabály megsértéséért a büntetés a ver-
seny összes futamából történô tárgyalás nélküli kizárás.

7799 KKAATTEEGGOORRIIZZÁÁLLÁÁSS
Ha a versenykiírás vagy az osztályszabályok úgy rendelkeznek,
hogy néhány vagy valamennyi versenyzônek meg kell felelnie a
kategorizálási követelményeknek, a kategorizálást a World Sai-
ling Vitorlázók kategorizálási szabályzatában leírtak szerint kell
végrehajtani.

8800 ÚÚJJ  IIDDÔÔPPOONNTTRRAA  KKIITTÛÛZZÖÖTTTT  VVEERRSSEENNYY
Amikor egy versenyt a versenykiírásban rögzített idôponttól el-
térô, új idôpontra tûznek ki, minden benevezett hajót értesíteni
kell errôl. A versenyrendezôség új nevezéseket is elfogadhat, ha
azok a nevezés eredeti határidejét kivéve a nevezés összes kö-
vetelményének megfelelnek.
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77..  RRÉÉSSZZ

VERSENYSZERVEZÉS
8855 SSZZAABBÁÁLLYYOOKK  MMÓÓDDOOSSÍÍTTÁÁSSAA
8855..11 Egy szabály módosításának kimondottan hivatkoznia kell a sza-

bályra és meg kell adnia a módosítást. Szabálymódosításnak
kell tekinteni egy szabály kiegészítését vagy a szabály egészben
vagy részben való törlését is.

8855..22 A következô típusú szabályokat csak az alább jelzett módon
szabad módosítani.

Szabály típusa Csak akkor módosítható, 
ha megengedi a

Versenyszabály 86. szabály
Egy World Sailing szabály- szabályzatban található szabály
zatban található szabály
Nemzeti hatóság elôírása 88.2 szabály
Osztályszabály 87. szabály
Versenykiírásban 89.2(b) szabály
található szabály
Versenyutasításban 90.2(c) szabály
található szabály
Bármilyen, az eseményre magában a dokumentumban
vonatkozó dokumentumban található szabály
található szabály
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8866 VVEERRSSEENNYYSSZZAABBÁÁLLYYOOKK  MMÓÓDDOOSSÍÍTTÁÁSSAA
8866..11 Egy versenyszabály csak akkor módosítható, ha magában a

szabályban megengedett, vagy a következôk szerint:
(a) Egy nemzeti hatóság elôírásai módosíthatnak egy verseny-

szabályt, de nem módosíthatják a Meghatározásokat; az
Alapelveket; a Bevezetésben lévô szabályokat; az 1., a 2.
vagy a 7. részt; a 42., 43., 47., 50., 63.4, 69., 70., 71., 75.,
76.3 vagy 79. szabályt; valamint egy, a függelékekben lévô
olyan szabályt, amelyik módosítja ezeknek a szabályoknak
egyikét; a H vagy N függelékeket; vagy egy, a 6.1 szabály-
ban felsorolt World Sailing szabályzatok egy szabályát.

(b) A versenykiírás vagy a versenyutasítás módosíthat egy sza-
bályt, de nem módosíthatja a 76.1 vagy 76.2 szabályt, az R
függeléket vagy a 86.1(a) szabályban felsorolt szabályokat.

(c) Osztályszabályok csak a 42., 49., 50., 51., 52., 53., 54. és
55. szabályokat módosíthatják.

8866..22 A 86.1 szabály kivételeként a World Sailing korlátozott körülmé-
nyek között (lásd a World Sailing 28.1.3 rendelkezését) engedé-
lyezheti a versenyszabályok módosítását egy meghatározott
nemzetközi versenyre. A felhatalmazást rögzíteni kell egy a ren-
dezô szervezetnek címzett jóváhagyó levélben, a versenykiírás-
ban vagy a versenyutasításban, és a levelet ki kell függeszteni a
hivatalos hirdetôtáblán.

8866..33 Ha egy nemzeti hatóság úgy írja elô, a 86.1 szabályban foglalt
korlátozások nem alkalmazhatók, ha a szabálymódosítások
célja kísérleti szabályok fejlesztése vagy kipróbálása. A nemze-
ti hatóság elôírhatja, hogy jóváhagyása szükséges az ilyen mó-
dosításokhoz.
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8877 OOSSZZTTÁÁLLYYSSZZAABBÁÁLLYYOOKK  MMÓÓDDOOSSÍÍTTÁÁSSAA
A versenykiírás csak akkor módosíthat egy osztályszabályt, ha
azt az osztályszabályok megengedik, vagy ha az osztályszövet-
ség módosításra vonatkozó írásos engedélyét a hivatalos hirde-
tôtáblán kifüggesztik.

8888 NNEEMMZZEETTII  EELLÔÔÍÍRRÁÁSSOOKK
8888..11 AAzz  aallkkaallmmaazzootttt  eellôôíírráássookk

Egy versenyen annak a nemzeti hatóságnak az elôírásai alkal-
mazhatók, amelyikhez a rendezô szervezet a 89.1 szabály alap-
ján társult. Azonban ha a hajók versenyzés közben több nem-
zeti hatóság vizein hajóznak keresztül, akkor a versenykiírásnak
kell azonosítania az alkalmazásra kerülô elôírásokat és azok al-
kalmazásának idejét.

8888..22 AAzz  eellôôíírráássookk  mmóóddoossííttáássaa
A versenykiírás vagy a versenyutasítás módosíthat egy elôírást.
Azonban egy nemzeti hatóság az e szabályhoz kapcsolódó elô-
írásával korlátozhatja elôírásai módosításának lehetôségét, fel-
téve, hogy a World Sailing jóváhagyja ezt. A korlátozott elôírá-
sokat nem lehet módosítani.
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8899 RREENNDDEEZZÔÔ  SSZZEERRVVEEZZEETT,,  VVEERRSSEENNYYKKIIÍÍRRÁÁSS,,  
AA  VVEERRSSEENNYY  TTIISSZZTTSSÉÉGGVVIISSEELLÔÔIINNEEKK  KKIIJJEELLÖÖLLÉÉSSEE

8899..11 RReennddeezzôô  sszzeerrvveezzeett
A versenyeket egy rendezô szervezetnek kell rendeznie, amely
legyen:
(a) World Sailing;
(b) egy nemzeti hatóság, amely a World Sailing tagja;
(c) egy tagegyesület;
(d) egy tagszervezet, amely nem egyesület, és ha a nemzeti ha-

tóság úgy írja elô, annak jóváhagyásával, vagy egy tagegye-
sülettel együttmûködve;

(e) egy nem tag osztályszövetség, akár a nemzeti hatóság jóvá-
hagyásával, akár egy tagegyesülettel együttmûködve;

(f) kettô vagy több a fenti szervezetek közül;
(g) egy nem tagszervezet egy tagegyesülettel együttmûködve,

ahol a szervezet az egyesület tulajdona, vagy annak irányí-
tása alá tartozik. Az egyesület nemzeti hatósága elôírhatja,
hogy egy ilyen versenyhez a jóváhagyása szükséges; vagy

(h) ha a World Sailing és az egyesület nemzeti hatósága jóvá-
hagyja, egy nem tagszervezet egy tagegyesülettel együtt-
mûködve, ahol a szervezet nem az egyesület tulajdona, és
nem annak irányítása alá tartozik.

A 89.1 szabályban egy szervezet tagszervezet, ha az a helyszín
nemzeti hatóságának tagja; egyébként a szervezet nem tagszerve-
zet. Azonban ha a hajók versenyzés közben több nemzeti hatóság
vizein hajóznak keresztül, egy szervezet tagszervezet, ha bármelyik,
a hajózás során érintett kikötô nemzeti hatóságának tagja.
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8899..22 VVeerrsseennyykkiiíírrááss,,  aa  vveerrsseennyy  ttiisszzttssééggvviisseellôôiinneekk  kkiijjeellööllééssee
(a) A rendezô szervezetnek közzé kell tennie egy a J1 szabály-

nak megfelelô versenykiírást.
(b) A versenykiírás módosítható, ha errôl megfelelô tájékozta-

tás történik.
(c) A rendezô szervezetnek ki kell jelölnie a versenyrendezôsé-

get, és ha helyénvaló, az óvási bizottságot, a technikai bi-
zottságot és döntôbírókat. Azonban a versenyrendezôséget,
a nemzetközi versenybíróságot, a technikai bizottságot és a
döntôbírókat a rendelkezéseinek megfelelôen a World Sai-
ling is kijelölheti.

9900 VVEERRSSEENNYYRREENNDDEEZZÔÔSSÉÉGG,,  VVEERRSSEENNYYUUTTAASSÍÍTTÁÁSS,,  PPOONNTTSSZZÁÁMMÍÍTTÁÁSS
9900..11 VVeerrsseennyyrreennddeezzôôsséégg

A versenyrendezôségnek a rendezô szervezet irányításával és a
szabályok követelményeinek megfelelôen kell a futamokat leve-
zetnie.

9900..22 VVeerrsseennyyuuttaassííttááss
(a) A versenyrendezôségnek közzé kell tennie egy a J2 szabály-

nak megfelelô írásos versenyutasítást.
(b) Amikor helyénvaló, olyan versenyen, ahol más országokból

is várnak nevezéseket, a versenyutasításnak tartalmaznia
kell az alkalmazott nemzeti elôírásokat angol nyelven.

(c) A versenyutasítás módosítható, amennyiben a módosítást a
versenyutasításban megadott idôpont elôtt a hivatalos hirde-
tôtáblán írásban kifüggesztik, vagy a vízen minden egyes
hajóval a figyelmeztetô jelzés elôtt közlik. Szóbeli módosítás
csak a vízen tehetô, és csak akkor, ha ennek eljárását a ver-
senyutasítás tartalmazza.
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9900..33 PPoonnttsszzáámmííttááss
(a) A versenyrendezôségnek az A függelék szerint kell értékelnie

a futamokat vagy a versenysorozatot, kivéve, ha a verseny-
kiírás vagy a versenyutasítás egyéb más rendszert határoz
meg. Egy futamot értékelni kell, ha azt nem érvénytelenítet-
ték, és egy hajó elrajtol, végigvitorlázza a pályát, és célba ér
a futam idôkorlátozásán belül, ha van ilyen, még akkor is, ha
célba érése után visszalép a futamból vagy kizárják.

(b) Amikor egy pontszámítási rendszer egy vagy több futambe-
li pontszám kiejtését teszi lehetôvé, akkor a nem kiejthetô ki-
zárás (DNE) járó pontszámát bele kell számítani a hajó so-
rozatbeli pontszámába.

(c) Ha a versenyrendezôség saját feljegyzéseibôl vagy megfi-
gyeléseibôl megállapítja, hogy egy hajót nem megfelelôen
értékelt, javítsa a hibáját és a versenyzôk részére tegye elér-
hetôvé a javított pontszámokat.

(d) A versenyrendezôségnek a szabályok szerint hozott dönté-
seknek megfelelôen, az óvási bizottság vagy egy nemzeti ha-
tóság utasítására végre kell hajtania a pontszámítási módo-
sításokat.

(e) Ha a versenykiírás úgy rendelkezik, a 90.3 (a), (b), (c) és (d)
szabályok rendelkezései ellenére nem módosíthatók a fu-
tambeli vagy a sorozatbeli pontszámok, beleértve ebbe a hi-
bák javítását is, ha több, mint 24 órával az alábbiak után
kezdeményezték:
(1) a versenysorozat utolsó futama óvási határidejének lejá-

rata (beleértve az egyfutamos sorozatokat is),
(2) az óvási bizottság egy döntésének közlése a versenyso-

rozat utolsó futamát követôen (beleértve az egyfutamos
sorozatokat is), vagy

(3) az eredmények közzététele.
Azonban ez alól kivételt képeznek a 6., a 69. vagy a 70. sza-
bályok alapján meghozott döntések, amelyek módosíthatják
a pontszámokat. A versenykiírás a 24 órát eltérô idôtartam-
ra módosíthatja.
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9911 ÓÓVVÁÁSSII  BBIIZZOOTTTTSSÁÁGG
Az óvási bizottság legyen egy
(a) a rendezô szervezet vagy a versenyrendezôség által kijelölt

bizottság;
(b) a rendezô szervezet által vagy a World Sailing rendelkezé-

seiben elôírtak szerint kijelölt nemzetközi versenybíróság,
amelyet az N1 szabálynak megfelelôen kell összeállítani, jo-
gait és felelôsségi körét az N2 szabály írja le. Egy nemzeti
hatóság elôírhatja, hogy szükséges a jóváhagyása a jogha-
tósága alá tartozó versenyek nemzetközi versenybíróságai-
nak kijelöléséhez, kivéve a World Sailing versenyeket vagy
azokat, amelyekre a World Sailing jelöli ki a nemzetközi
versenybíróságot a 89.2(c) szabály alapján; vagy

(c) a nemzeti hatóság által a 71.2 szabály alapján kijelölt bi-
zottság.

9922 TTEECCHHNNIIKKAAII  BBIIZZOOTTTTSSÁÁGG
9922..11 A technikai bizottságnak legyen legalább egy tagja, és legyen a

rendezô szervezet vagy a versenyrendezôség által kijelölt, vagy a
World Sailing rendelkezéseiben elôírtak szerint kijelölt bizottság.

9922..22 A technikai bizottságnak a rendezô szervezet irányításával és a
szabályok követelményeinek megfelelôen kell a felszerelés-el-
lenôrzést és a versenyhez kapcsolódó felmérést elvégeznie.
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AA  FFÜÜGGGGEELLÉÉKK

PONTSZÁMÍTÁS
Lásd a 90.3 szabályt.

AA11 FFUUTTAAMMOOKK  SSZZÁÁMMAA
A tervezett futamok számát és a versenysorozat érvényességhez
szükséges befejezett futamok számát a versenykiírásban vagy a
versenyutasításban kell meghatározni.

AA22 SSOORROOZZAATTBBEELLII  PPOONNTTSSZZÁÁMMOOKK
AA22..11 Minden hajó sorozatbeli pontszáma, figyelembe véve a 90.3(b)

szabályt, az összes futambeli pontszámának összegébôl kivon-
va a legrosszabb pontszámát. Azonban a versenykiírás vagy a
versenyutasítás más módon is rendelkezhet, például úgy, hogy
egy pontszám sem ejthetô ki, vagy két vagy több pontszám ejt-
hetô ki, vagy meghatározott számú pontszám ejthetô ki, ha
meghatározott számú futamot fejeztek be. Egy futam befejezett,
ha értékelték; lásd a 90.3(a) szabályt. Ha egy hajónak két vagy
több egyenlôen legrosszabb pontszáma van, akkor a verseny-
sorozatban korábban vitorlázott futam(ok) pontszámát (pontszá-
mait) kell kiejteni. Az a hajó nyer, amelynek a legalacsonyabb
a sorozatbeli pontszáma, a többieket sorozatbeli pontszámaik-
nak megfelelôen kell rangsorolni.

AA22..22 Ha egy hajó a versenysorozat valamely futamára nevezett, a
versenysorozat egészén értékelni kell.

AA33 RRAAJJTTIIDDÔÔKK  ÉÉSS  CCÉÉLLBBAA  ÉÉRRÉÉSSII  HHEELLYYEEKK
Egy hajó rajtideje a rajtjelzésének ideje, és a hajók célba érési
helyét célba érési sorrendjük határozza meg. Azonban amikor
egy elônyszámítási vagy értékelési rendszert használnak, a ha-
jó célba érési helyét korrigált ideje határozza meg.
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AA44 PPOONNTTSSZZÁÁMMÍÍTTÁÁSSII  RREENNDDSSZZEERR
Ha a versenykiírás vagy a versenyutasítás nem határoz meg egy
másik rendszert, ezt a legkisebb pontrendszert kell alkalmazni;
lásd a 90.3(a) szabályt.
Minden rajtoló és célba érô hajót, amely a késôbbiekben nem
lép vissza, amelyet nem büntetnek vagy nem adnak neki orvos-
latot, az alábbiak szerint kell értékelni:

Célba érési hely Pont 
Elsô 1
Második 2
Harmadik 3
Negyedik 4
Ötödik 5
Hatodik 6
Hetedik 7
Ezután minden helyezett +1 pont

AA55 AA  VVEERRSSEENNYYRREENNDDEEZZÔÔSSÉÉGG  ÁÁLLTTAALL  MMEEGGÁÁLLLLAAPPÍÍTTOOTTTT  
PPOONNTTSSZZÁÁMMOOKK

AA55..11 Azt a hajót, amelyik nem rajtolt, nem vitorlázta végig a pályát
vagy nem ért célba, vagy nem tett eleget a 30.2, a 30.3, a 30.4
vagy a 78.2 szabálynak, vagy amelyik a futamból kiállt vagy at-
tól visszalép, vagy a 44.3(a) szabály alapján büntetést vállal, a
versenyrendezôség tárgyalás nélkül megfelelôen értékeli. Csak
az óvási bizottság végezhet olyan más értékelést, amely rontja
egy hajó pontszámát.

AA55..22 Azt a hajót, amelyik nem rajtolt, nem vitorlázta végig a pályát,
nem ért célba, a futamból kiállt vagy attól visszalépett, vagy kizár-
ták, a versenysorozatba benevezett hajók számánál eggyel na-
gyobb célba érési helyért járó ponttal kell értékelni. Azt a hajót,
amelyet a 30.2 szabály alapján büntettek vagy a 44.3(a) szabály
alapján büntetést vállalt, a 44.3(c) szabály szerint kell értékelni.
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AA55..33 Ha a versenykiírás vagy a versenyutasítás elôírja az A5.3 szabály
alkalmazását, az A5.2 szabály úgy módosul, hogy az a hajó,
amelyik megjelent a rajtterületen, de nem rajtolt, nem vitorlázta
végig a pályát, nem ért célba, a futamból kiállt vagy attól vissza-
lépett, vagy kizárták, a rajtterületen megjelent hajók számánál
eggyel nagyobb célba érési helyért járó ponttal kell értékelni, és
azt a hajót, amelyik nem jelent meg a rajtterületen, a verseny-
sorozatba benevezett hajók számánál eggyel nagyobb célba
érési helyért járó ponttal kell értékelni.

AA66 MMÁÁSS  HHAAJJÓÓKK  HHEELLYYEEZZÉÉSSÉÉNNEEKK  ÉÉSS  PPOONNTTSSZZÁÁMMAAIINNAAKK  
MMÓÓDDOOSSÍÍTTÁÁSSAA

AA66..11 Ha egy hajót kizárnak egy futamból, vagy célba érés után visz-
szalép attól, minden rosszabb célba érési hellyel rendelkezô
hajót eggyel elôbbre kell léptetni.

AA66..22 Ha az óvási bizottság úgy dönt, hogy pontszámának meghatá-
rozásával orvoslatban részesít egy hajót, akkor a többi hajó
pontszámait nem szabad módosítani, kivéve, ha az óvási bizott-
ság másképpen dönt.

AA77 FFUUTTAAMMBBEELLII  HHOOLLTTVVEERRSSEENNYYEEKK
Ha a hajók egyszerre haladnak át a célvonalon, vagy egy elôny-
számítási vagy értékelési rendszer használata esetén egyenlô
korrigált idôeredménnyel rendelkeznek, a holtverseny kialaku-
lásának helyét és a közvetlenül utána következô hely(ek)et össze
kell adni, és egyenlôen kell elosztani. Ha egy futam díjazott he-
lyén van holtverseny, akkor a díjat meg kell osztani, vagy mind-
egyik hajónak azonos díjat kell adni.
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AA88 SSOORROOZZAATTBBEELLII  HHOOLLTTVVEERRSSEENNYYEEKK
AA88..11 Ha két vagy több hajó sorozatbeli pontszámaiban alakul ki

holtverseny, mindegyik hajó futambeli pontszámait a legjobbtól
a legrosszabbig sorrendbe kell állítani, és az elsô pont(ok)nál,
ahol különbség van, a jobb pontszámmal rendelkezô hajó(k) ja-
vára kell eldönteni holtversenyt. Kiejtett futamok pontszámai
nem használhatók fel.

AA88..22 Ha továbbra is fennáll a holtverseny két vagy több hajó között,
akkor az utolsó futambeli pontszámaik alapján kell ôket rangso-
rolni. Minden további fennmaradó holtversenyt a holtversenyben
lévô hajók utolsó elôtti, az azt megelôzô, és így további futama-
inak pontszámai felhasználásával kell feloldani. Ezeket a pont-
számokat akkor is fel kell használni, ha közülük néhány kiejtett
futamból származik.

AA99 OORRVVOOSSLLAATTOOKKKKAALL  KKAAPPCCSSOOLLAATTOOSS  ÚÚTTMMUUTTAATTÁÁSS
Ha az óvási bizottság úgy dönt, hogy úgy ad orvoslatot egy ha-
jónak, hogy megváltoztatja egy futambeli pontszámát, javasolt
megfontolni, hogy pontszáma
(a) legyen egyenlô a kérdéses futam kivételével a versenysoro-

zat összes futamában elért pontszámok átlagával a legkö-
zelebbi tizedre kerekítve (0,05 felfelé kerekítve);

(b) legyen egyenlô a versenysorozat kérdéses futama elôtti futa-
maiban elért pontszámok átlagával a legközelebbi tizedre
kerekítve (0,05 felfelé kerekítve); vagy

(c) az orvoslat alapjául szolgáló eset idejében a futamban el-
foglalt helyén alapuljon.
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AA1100 PPOONNTTSSZZÁÁMMÍÍTTÁÁSSII  RRÖÖVVIIDDÍÍTTÉÉSSEEKK
Ezeket a pontszámítási rövidítéseket kell használni a leírt körül-
mények rögzítésére:
DNC Nem rajtolt; nem jelent meg a rajtterületen
DNS Nem rajtolt (más, mint a DNC és az OCS)
OCS Nem rajtolt; rajtjelzésekor a rajtvonal pálya felôli oldalán

volt és nem rajtolt, vagy megsértette a 30.1 szabályt
ZFP 20% büntetés a 30.2 szabály alapján
UFD Kizárás a 30.3 szabály alapján
BFD Kizárás a 30.4 szabály alapján
SCP Pontozásos büntetést alkalmaztak
NSC Nem vitorlázta végig a pályát
DNF Nem ért célba
RET Kiállt a futamból vagy visszalépett attól
DSQ Kizárás
DNE Nem kiejthetô kizárás
RDG Orvoslatot kapott
DPI Egyedi megítélés alapján kiszabott büntetést kapott
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BB  FFÜÜGGGGEELLÉÉKK

SZÖRF FLOTTAVERSENY SZABÁLYOK
A szörf flottaversenyeket (a maraton versenyeket is) A vitorlázás verseny-
szabályai szerint, az e függelékében leírt módosításokkal kell lebonyo-
lítani. A versenyszabályok más részeiben szereplô „hajó” kifejezés érte-
lemszerûen „szörföt” vagy „hajót” jelent. A maraton verseny egy óra idô-
tartamúnál hosszabbra tervezett verseny.
Megjegyzés: a szlalom, az expression (hullám és freestyle is) és a sebes-
ségi versenyszám szabályait nem tartalmazza ez a függelék. Ezek a
World Sailing weboldalán érhetôk el.

AA  MMEEGGHHAATTÁÁRROOZZÁÁSSOOKK  MMÓÓDDOOSSÍÍTTÁÁSSAAII
A Jelhely és a Csapáson, jobbcsapás vagy balcsapás meghatározások
a következôkre módosulnak:

JJeellhheellyy Hely egy szörf számára, hogy észszerû menetirányán szörfözzön
ahhoz, hogy kerülje vagy elhagyja a jelet. Azonban a jelhely egy szörf
számára nem tartalmazza a forduláshoz szükséges helyet, kivéve, ha
a szörf belsô, szél felôli fedésben van a jelhelyet megadni köteles szörf-
fel, és a fordulás után feccselni fogja a jelet.

CCssaappáássoonn,,  jjoobbbbccssaappááss  vvaaggyy  bbaallccssaappááss    Egy szörf a versenyzô azon ke-
zének megfelelô csapáson, jobbcsapáson vagy balcsapáson van, ame-
lyik az árbochoz közelebb lenne, ha a versenyzô a normális szörfözô
helyzetben, mindkét kezével a bumon, karjait nem keresztezve szörföz-
ne. A szörf jobbcsapáson van, amikor a versenyzô jobb keze lenne az
árbochoz közelebb, és balcsapáson van, mikor a versenyzô bal keze
lenne az árbochoz közelebb.

A Zóna meghatározása törölve.
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A meghatározások a következôkkel egészülnek ki:
FFeellbboorruullvvaa Egy szörf akkor van felborulva, amikor nincs irányítás alatt,
mert a vitorlája vagy a versenyzô a vízben van.

KKeerrüüllééss  vvaaggyy  eellhhaaggyyááss Egy szörf jel kerülésben vagy elhagyásban van
akkortól, amikortól az észszerû menetiránya szerint megkezdi a kerü-
lés vagy elhagyás manôverét addig, amíg meg nem kerülte vagy el nem
hagyta a jelet.

BB11 AAZZ  11..  RRÉÉSSZZ  SSZZAABBÁÁLLYYAAIINNAAKK  MMÓÓDDOOSSÍÍTTÁÁSSAAII
[Nincsenek módosítások.]

BB22 AA  22..  RRÉÉSSZZ  SSZZAABBÁÁLLYYAAIINNAAKK  MMÓÓDDOOSSÍÍTTÁÁSSAAII
1133 FFOORRDDUULLÁÁSS  AALLAATTTT

A 13. szabály a következôre módosul:
Miután egy szörf túljut a szélben állás irányán, mindaddig, amíg
meg nem telik a vitorlája széllel, ki kell térnie más szörfök elôl.
Ez idô alatt a 10., 11. és 12. szabály nem alkalmazható rá. Ha
egy idôben két szörfre vonatkozik ez a szabály, annak a szörf-
nek kell kitérnie, amelyik a másik bal oldalán vagy a másik mö-
gött van.

1177 AAZZOONNOOSS  CCSSAAPPÁÁSSOONN  FFÉÉLLSSZZEELLEESS  RRAAJJTT  EELLÔÔTTTT
A 17. szabály a következôre módosul:
Amikor a figyelmeztetô jelzéskor az elsô jel felé vezetô irány kö-
zelítôleg kilencven fokos szöget zár be a valódi szél irányával,
akkor a rajtjelzés elôtti utolsó 30 másodpercben egy szörffel
azonos csapáson, vele szél alatti fedésben levô szörf nem ször-
fözhet az elsô jel felé legrövidebben vezetô út fölé amíg fedés-
ben maradnak, ha ennek eredményeképp másik szörfnek elke-
rülô manôvert kellene tennie az érintkezés elkerülése érdekében,
kivéve, ha eközben azonnal a másik szörf mögött halad el.
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1188 JJEELLHHEELLYY
A 18. szabály a következôképpen módosul:
A 18.1 szabály elsô mondata a következôre módosul:
A 18 szabályt akkor kell alkalmazni, amikor a szörföknek azo-
nos oldalon kell elhagyniuk egy jelet és legalább egyikük kerüli
vagy elhagyja azt.
A 18.2(b) szabály a következôre módosul:
(b) Ha a szörfök fedésben vannak, amikor az elsô közülük ép-

pen kerüli vagy elhagyja a jelet, az adott pillanatban külsô
szörfnek ezután jelhelyet kell adnia a belsô számára. Ha egy
szörf tisztán elöl van, amikor kerüli vagy elhagyja a jelet, az
adott pillanatban tisztán hátul lévô szörfnek ezt követôen jel-
helyet kell adnia az elsô számára.

A 18.2(c) szabály a következôre módosul:
(c) Amikor egy szörf a 18.2(b) szabály szerint köteles jelhelyet

adni, folytatnia kell a jelhely megadását akkor is, ha késôbb
a fedés megszakad vagy egy új fedés létesül. Azonban ha a
jelhelyre jogosult szörf túljut a szélben állás irányán, a 18.2(b)
szabály tovább nem alkalmazható.

A 18.2(d) szabály a következôre módosul:
(d) A 18.2(b) és (c) szabály alkalmazhatósága véget ér, ha a jel-

helyre jogosult szörf túljut a szélbenálllás irányán.
A 18.3 szabály törölve.

1188..44 PPeerrddüüllééss  vvaaggyy  lleeeejjttééss
A 18.4 szabály a következôre módosul:
Amikor egy belsô fedésben lévô, útjogos szörfnek perdülnie kell
vagy le kell ejtenie egy jelnél azért, hogy észszerû menetirányán
szörfözzön, perdüléséig vagy leejtésééig nem szörfözhet a jeltôl
távolabb, mint ami az észszerû menetirányán való szörfözéshez
szükséges. A 18.4 szabály kapu jelnél nem alkalmazható.
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2222 FFEELLBBOORRUULLVVAA,,  ZZÁÁTTOONNYYOONN,,  MMEENNTTÉÉSSBBEENN
A 22. szabály a következôre módosul:

2222..11 Ha lehetséges, egy szörfnek ki kell kerülnie egy olyan szörföt,
amely felborult, borulás után még nincs irányítás alatt, megfe-
neklett vagy egy veszélyben lévô személynek vagy vízijármûnek
kísérel meg segítséget nyújtani.

2222..22 Ha lehetséges, egy felborult vagy megfeneklett szörf ne zavar-
jon egy másik szörföt.

2233 MMÁÁSS  SSZZÖÖRRFF  ZZAAVVAARRÁÁSSAA,,  AA  VVIITTOORRLLAA  KKIINNTT  TTAARRTTÁÁSSAA  AA  VVÍÍZZBBÔÔLL
Új 23.3 szabály:

2233..33 A rajtjelzése elôtti utolsó egy percben a szörf vitorlájának a víz-
bôl kint és normális helyzetben kell lennie, kivéve, ha véletlenül
felborult.

BB33 AA  33..  RRÉÉSSZZ  SSZZAABBÁÁLLYYAAIINNAAKK  MMÓÓDDOOSSÍÍTTÁÁSSAAII
2266 FFUUTTAAMMOOKK  RRAAJJTTOOLLTTAATTÁÁSSAA

A 26. szabály a következôre módosul:
2266..11 11..  mmóóddsszzeerr  ((sszzéélllleell  sszzeemmbbeennii  rraajjttookk  eesseettéérree))

A futamokat a következô jelzések használatával kell rajtoltatni.
Az idôt a látható jelzésektôl kell mérni, a hangjelzések hiányát
nem kell figyelembe venni.

Rajtjelzés Látható jelzés Hangjelzés Jelentés
elôtti percek 

5* Osztálylobogó Egy Figyelmeztetô jelzés
4 P, I, U vagy Egy Elôkészítô jelzés

fekete lobogó
1 Elôkészítô lobogó  Egy hosszú Egyperces

bevonása
0 Osztálylobogó bevonása Egy Rajtjelzés
* vagy ahogy versenykiírás vagy a versenyutasítás elôírja

Minden következô osztály figyelmeztetô jelzését az elôzô osztály
rajtjelzésével egy idôben vagy azt követôen kell adni.
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2266..22 22..  mmóóddsszzeerr  ((ffééllsszzeelleess  rraajjttookk  eesseettéérree))
A futamokat a következô jelzések használatával kell rajtoltatni.
Az idôt a látható jelzésektôl kell mérni, a hangjelzések hiányát
nem kell figyelembe venni.

Rajtjelzés Látható jelzés Hangjelzés Jelentés
elôtti percek 

3 Osztálylobogó – Figyelemfelhívó jelzés
2 Piros lobogó; figyelem- Egy Figyelmeztetô jelzés

felhívó jelzés bevonása
1 Sárga lobogó; Egy Elôkészítô jelzés

piros lobogó bevonása
½ Sárga lobogó bevonása – 30 másodperc
0 Zöld lobogó Egy Rajtjelzés

2266..33 33..  mmóóddsszzeerr  ((ppaarrttrróóll  iinndduullááss  eesseettéérree))
(a) Amikor a rajtvonal a parton van, vagy olyan közel a parthoz,

hogy a versenyzônek a vízben kell állnia a rajtoláshoz, ak-
kor a rajtot partról indulásnak nevezzük.

(b) A rajthelyeket úgy kell számozni, hogy az 1. rajthely legyen
a szélhez legközelebbi. Ha a versenyutasítás nem határoz
meg más módszert, egy szörf rajthelyét
(1) rangsorolás (a legmagasabban rangsorolt szörf az 1.

helyen, a következô legmagasabb a 2. helyen, stb.), vagy
(2) sorsolás határozza meg.

(c) Miután a szörföket felszólították, hogy foglalják el a rajthe-
lyeiket, a versenyrendezôségnek egy piros lobogó egy hang-
jellel történô kitûzésével elôkészítô jelzést kell adnia. A rajt-
jelzést – az elôkészítô jelzés után tetszôleges idôvel – a piros
lobogó egy hangjellel történô bevonásával kell adni.

(d) Rajtjelzés után minden szörfnek a rajthelyérôl a lehetô leg-
rövidebb úton kell elérnie a vizet, majd felvenni a szörfözô
pozíciót anélkül, hogy más szörföket zavarna. A 2. rész sza-
bályai akkortól alkalmazhatóak, amikortól a versenyzô
mindkét lába a szörfön van.
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3300 RRAAJJTTBBÜÜNNTTEETTÉÉSSEEKK
A 30.2 szabály törölve.

3311 JJEELL  ÉÉRRIINNTTÉÉSSEE
A 31. szabály a következôre módosul:
Egy szörf érinthet egy jelet, de nem kapaszkodhat bele.

BB44 AA  44..  RRÉÉSSZZ  SSZZAABBÁÁLLYYAAIINNAAKK  MMÓÓDDOOSSÍÍTTÁÁSSAAII
4422 MMEEGGHHAAJJTTÁÁSS

A 42. szabály a következôre módosul:
Egy szörföt csak a vitorlára ható szél, és a szörftestre ható víz
hajthat meg. Azonban pumpálás és a vitorlával legyezés meg-
engedett. Elôrehaladást evezés, úszás vagy gyaloglás által elér-
ni tilos.

4444 BBÜÜNNTTEETTÉÉSSEEKK  EEGGYY  EESSEETT  IIDDEEJJÉÉBBEENN
A 44. szabály a következôre módosul:

4444..11 BBüünntteettééssvváállllaallááss
Egy szörf egy 360°-os fordulós büntetést vállalhat, ha egy ver-
senyben történt eset során megsérthette a 2. rész egy vagy több
szabályát. A versenyutasítás meghatározhatja másfajta büntetés
alkalmazását is. Ha azonban a szörf szabálysértésével sérülést
vagy súlyos kárt okozott, vagy a büntetésvállalása ellenére jelen-
tôs elônyre tett szert a futamban vagy a versenysorozatban,
büntetésként ki kell állnia.

4444..22 336600°°--ooss  ffoorrdduullóóss  bbüünntteettééss
Miután az esetet követôen olyan hamar, ahogy csak lehetséges,
kellô mértékben eltávolodott más szörföktôl, egy szörf úgy vál-
lal egy 360°-os fordulós büntetést, hogy azonnal elvégez egy
360°-os fordulót, amelyben fordulás vagy perdülés nem köve-
telmény. Amikor egy szörf a büntetését a célvonalon vagy annak
közelében vállalja, a deszka egészének a vonal pálya felôli ol-
dalán kell lennie, mielôtt célba ér.
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5500 VVEERRSSEENNYYZZÔÔKK  RRUUHHÁÁZZAATTAA  ÉÉSS  FFEELLSSZZEERREELLÉÉSSEE
Az 50.1(a) szabály a következôre módosul:
(a) A versenyzôk nem viselhetnek vagy hordhatnak magukon

ruhát vagy felszerelést azért, hogy súlyukat növeljék. Azon-
ban egy versenyzô viselhet magán egy olyan italtartályt,
amelynek ûrtartalma nem lehet 1,5 liternél nagyobb.

AA  44..  RRÉÉSSZZBBÔÔLL  TTÖÖRRÖÖLLTT  SSZZAABBÁÁLLYYOOKK
A 45, 48.2, 49, 50.1(c), 50.2, 51, 52, 54, 55 és 56.1 szabá-
lyok törölve.

B FÜGGELÉK – SZÖRF FLOTTAVERSENY SZABÁLYOK

161



BB55 AAZZ  55..  RRÉÉSSZZ  SSZZAABBÁÁLLYYAAIINNAAKK  MMÓÓDDOOSSÍÍTTÁÁSSAAII
6600 JJOOGG  AAZZ  ÓÓVVÁÁSSRRAA,,  JJOOGGOORRVVOOSSLLAATT  VVAAGGYY  6699..  SSZZAABBÁÁLLYY  

SSZZEERRIINNTTII  IINNTTÉÉZZKKEEDDÉÉSS  KKÉÉRRÉÉSSÉÉRREE
A 60.1(a) szabály módosítása: a „vagy látta azt” kifejezés törölve.

6611 AAZZ  ÓÓVVÁÁSS  KKÖÖVVEETTEELLMMÉÉNNYYEEII
6611..11 AAzz  óóvvootttt  éérrtteessííttééssee

A 61.1(a) szabály a következôre módosul:
(a) Az óvó szörf az elsô észszerû alkalommal köteles értesíteni

a másikat. Amikor óvása egy, a versenyterületen történt eset-
re vonatkozik, az elsô észszerû alkalommal az „Óvlak”
(„Protest”) szót kell kiáltania. A szörf célba érése vagy kiál-
lása után olyan hamar, ahogy az lehetséges, köteles a ver-
senyrendezôséget is értesíteni óvási szándékáról. Azonban
(1) ha a másik szörf hallótávolságon kívül van, nem szüksé-

ges kiáltani, de az elsô észszerû alkalommal értesíteni
kell az óvási szándékról;

(2) nem szükséges a piros lobogó kitûzése;
(3) ha az eset a másik szörfnek a pálya végigvitorlázása

során elkövetett hibája volt, akkor nem szükséges kiál-
tania, de a másik szörf célba érése elôtt vagy a célba éré-
sét követô elsô észszerû alkalommal értesítenie kell azt;

(4) ha az eset idején az óvó szörf számára nyilvánvaló, hogy
bármelyik versenyzô veszélyben van, vagy sérülés vagy
súlyos kár keletkezett, e szabály követelményei nem
vonatkoznak rá, de meg kell kísérelnie a 61.3 szabály
szerinti határidôn belül értesíteni a másik szörföt.

6611..22 AAzz  óóvvááss  ttaarrttaallmmaa
A 61.2 szabály a következôvel egészül ki:
Ez a szabály nem alkalmazható egy olyan kieséses versenyso-
rozat futamában, amely a verseny késôbbi szakaszában való
részvételre minôsít egy szörföt.
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6622 OORRVVOOSSLLAATTOOKK
A 62.1(b) szabály a következôre módosul:
(b) sérülés, fizikai kár vagy borulás miatt, amelynek okozója

(1) egy a 2. rész egy szabályát megsértô, egy megfelelô
büntetést vállalt, vagy büntetett szörf, vagy

(2) egy nem versenyben lévô, kitérésre kötelezett vízijármû.

6633 TTÁÁRRGGYYAALLÁÁSSOOKK
6633..66 BBiizzoonnyyííttáássii  eelljjáárrááss  ééss  ttéénnyyeekk  mmeeggáállllaappííttáássaa

A 63.6 szabály a következôvel egészül ki:
Azonban, egy olyan kieséses versenysorozat futamában, amely
a verseny késôbbi szakaszában való részvételre minôsít egy
szörföt, az óvásokat és orvoslati kérelmeket nem szükséges írás-
ban benyújtani, ezek a futam után az észszerûen legrövidebb
idôn belül szóban közölhetôk az óvási bizottság valamely tag-
jával. Az óvási bizottság a neki megfelelô bármilyen módon be-
szerezheti a bizonyítékokat, és döntéseit szóban közölheti.

6644 DDÖÖNNTTÉÉSSEEKK
A 64.4(b) szabály a következôre módosul:
(b) Amikor az óvási bizottságnak kétségei vannak egy szörf fel-

mérésével, egy osztályszabály jelentésével vagy egy szörfben
keletkezett kárral kapcsolatosan, kérdéseit a vonatkozó té-
nyekkel együtt a szabály értelmezéséért felelôs testület elé
kell terjesztenie. A bizottságot döntéshozatalában e testület
válasza kötelezi.

6655 AA  FFEELLEEKK  ÉÉSS  MMÁÁSSOOKK  TTÁÁJJÉÉKKOOZZTTAATTÁÁSSAA
A 65.2 szabály a következôvel egészül ki:
Ez a szabály nem alkalmazható egy olyan kieséses versenyso-
rozat futamában, amely a verseny késôbbi szakaszában való
részvételre minôsít egy szörföt.
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7700 FFEELLLLEEBBBBEEZZÉÉSSEEKK  ÉÉSS  KKÉÉRREELLMMEEKK  AA  NNEEMMZZEETTII  HHAATTÓÓSSÁÁGGHHOOZZ
A 70.5 és a 70.5(a) szabályok a következôre módosulnak:

7700..55 Az N függelék szerint felállított nemzetközi versenybíróság dönté-
sei ellen nem lehet fellebbezni, és nem lehet fellebbezni az óvási
bizottság döntése ellen egy kieséses versenysorozat olyan futamá-
ban amely a verseny késôbbi szakaszában való részvételre minô-
sít egy szörföt. Ezenkívül megvonható a fellebbezési jog, ha a ver-
senykiírás vagy a versenyutasítás úgy rendelkezik, amennyiben
(a) ez elengedhetetlen ahhoz, hogy egy verseny eredményét

azonnal megállapítsák azért, hogy egy szörf minôsíthetô le-
gyen egy következô versenyen való indulás érdekében (a
nemzeti hatóság elôírhatja azt, hogy ehhez jóváhagyását
kell kérni);

BB66 AA  66..  RRÉÉSSZZ  SSZZAABBÁÁLLYYAAIINNAAKK  MMÓÓDDOOSSÍÍTTÁÁSSAAII
7788 OOSSZZTTÁÁLLYYSSZZAABBÁÁLLYYOOKK  TTEELLJJEESSÍÍTTÉÉSSEE,,  BBIIZZOONNYYLLAATTOOKK

A 78.1 szabály a következôvel egészül ki: „Amikor a World Sai-
ling úgy írja elô, egy számozott és dátumozott, a deszkán, uszo-
nyán, szkegjén és rigjén elhelyezett eszköznek kell a szörf felmé-
rési bizonylataként szolgálni.”

BB77 AA  77..  RRÉÉSSZZ  SSZZAABBÁÁLLYYAAIINNAAKK  MMÓÓDDOOSSÍÍTTÁÁSSAAII
9900 VVEERRSSEENNYYRREENNDDEEZZÔÔSSÉÉGG,,  VVEERRSSEENNYYUUTTAASSÍÍTTÁÁSS,,  PPOONNTTSSZZÁÁMMÍÍTTÁÁSS

A 90.2(c) szabály utolsó mondata a következôre módosul: „Szó-
beli utasítások csak akkor adhatók, ha ennek eljárását a ver-
senyutasítás tartalmazza.”

BB88 AAZZ  AA  FFÜÜGGGGEELLÉÉKK  MMÓÓDDOOSSÍÍTTÁÁSSAAII
AA11 FFUUTTAAMMOOKK  SSZZÁÁMMAA,,  ÖÖSSSSZZEESSÍÍTTEETTTT  PPOONNTTSSZZÁÁMMOOKK

Az A1 szabály a következôre módosul:
A tervezett futamok számát és a versenysorozat érvényességhez
szükséges befejezett futamok számát a versenykiírásban vagy a
versenyutasításban kell meghatározni. Ha egy verseny többféle
versenyszámból vagy versenyformából áll, a versenykiírásnak
vagy a versenyutasításnak kell meghatároznia az összesített
pontszámok kiszámításának módját.
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AA22 SSOORROOZZAATTBBEELLII  PPOONNTTSSZZÁÁMMOOKK
Az A2.1 szabály a következôre módosul:
Minden szörf sorozatbeli pontszáma, figyelembe véve a 90.3(b)
szabályt, az összes futambeli pontszámának összegébôl kivonva
(a) a legrosszabb futama pontszámát 5-tôl 11-ig terjedô számú

futam befejezése után, vagy
(b) a két legrosszabb futama pontszámát 12 vagy több futam

befejezése után.
A versenykiírás vagy a versenyutasítás más módon is rendelkez-
het. Egy futam befejezett, ha értékelték; lásd a 90.3(a) szabályt.
Ha egy szörfnek két vagy több egyenlôen legrosszabb pontszá-
ma van, akkor a versenysorozatban korábban befejezett
futam(ok) pontszámát (pontszámait) kell kiejteni. Az a szörf nyer,
amelynek a legalacsonyabb a sorozatbeli pontszáma, a többi-
eket sorozatbeli pontszámaiknak megfelelôen kell rangsorolni.

AA55 AA  VVEERRSSEENNYYRREENNDDEEZZÔÔSSÉÉGG  ÁÁLLTTAALL  MMEEGGÁÁLLLLAAPPÍÍTTOOTTTT  
PPOONNTTSSZZÁÁMMOOKK
Új A5.4 szabály:

AA55..44 Egy olyan kieséses versenysorozat futamában, amely a verseny
késôbbi szakaszában való részvételre minôsít egy szörföt, azt a
szörföt, amelyik nem rajtolt, nem vitorlázta végig a pályát, nem
ért célba, a futamtól visszalépett vagy kizárták, az adott futam-
ban részt venni engedélyezett szörfök számával egyenlô ponttal
kell értékelni.
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AA88 SSOORROOZZAATTBBEELLII  HHOOLLTTVVEERRSSEENNYYEEKK
Az A8 szabály a következôre módosul:

AA88..11 Ha két vagy több szörf sorozatbeli pontszámaiban alakul ki
holtverseny, mindegyik szörf kiejtett futambeli pontszámait a
legjobbtól a legrosszabbig sorrendbe kell állítani, és az elsô
pont(ok)nál, ahol különbség van, a jobb futambeli pontszámmal
rendelkezô szörf(ök) javára kell eldönteni holtversenyt.

AA88..22 Ha továbbra is fennáll a holtverseny két vagy több szörf között,
mindegyik szörf futambeli pontszámait, beleértve a kiejtett futa-
mok pontszámait is, a legjobbtól a legrosszabbig sorrendbe
kell állítani, és az elsô pont(ok)nál, ahol különbség van, a jobb
pontszámmal rendelkezô szörf(ök) javára kell eldönteni a holt-
versenyt. Ezeket a pontszámokat akkor is fel kell használni, ha
közülük néhány kiejtett futamból származik.

AA88..33 Ha még továbbra is fennáll a holtverseny két vagy több szörf kö-
zött, akkor az utolsó futambeli pontszámaik alapján kell ôket
rangsorolni. Minden további fennmaradó holtversenyt a holtver-
senyben lévô szörfök utolsó elôtti, az azt megelôzô, és így továb-
bi futamai pontszámainak felhasználásával kell feloldani. Eze-
ket a pontszámokat akkor is fel kell használni, ha közülük né-
hány kiejtett futamból származik.
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BB99 AA  GG  FFÜÜGGGGEELLÉÉKK  MMÓÓDDOOSSÍÍTTÁÁSSAAII
GG11 WWOORRLLDD  SSAAIILLIINNGG  SSZZÖÖRRFF  OOSSZZTTÁÁLLYYOOKK
GG11..33 EEllhheellyyeezzééss

A G1.3 szabály a következôre módosul:
Az osztályjelzést a vitorla mindkét oldalán egyszer kell elhelyez-
ni, az elsô élen mért, vitorla-csúcstól a bumig tartó távolság fel-
sô harmadában, az elsô élre emelt merôleges feletti területen.
A nemzeti betûjelek és vitorlaszámok a bum feletti vitorlafelület
középsô harmadában legyenek, tisztán elkülönítve minden hir-
detéstôl. Fekete színûeknek kell lenniük, és egymást fedve kell el-
helyezni ôket a vitorla két oldalára, nem átlátszó fehér színû hát-
térre. A háttérnek minimum 30 mm-rel minden irányban túl kell
nyúlnia a karaktereken. A nemzeti betûjelek és a számok közé
egy „–” jelet (kötôjelet) kell elhelyezni, és a karakterek közötti
szóközöknek biztosítaniuk kell a megfelelô olvashatóságot.
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CC  FFÜÜGGGGEELLÉÉKK

A PÁROSVERSENY SZABÁLYAI
A párosversenyeket A vitorlázás versenyszabályai szerint kell vitorlázni,
az e függelékben leírt módosításokkal. A meccseket döntôbírókkal kell
rendezni, kivéve, ha a versenykiírás vagy a versenyutasítás másként
rendelkezik.
Megjegyzés: A Standard versenykiírás, a Standard versenyutasítás és a Lá-
tássérültek párosverseny-szabályai a World Sailing weboldalán érhetôk el.

CC11 TTEERRMMIINNOOLLÓÓGGIIAA
A „versenyzô” jelenti a kormányost, a csapatot vagy a hajót,
ahogy az adott versenyen éppen megfelelô. A „flight” két vagy
több meccset jelent, amelyek ugyanabban a rajtsorozatban raj-
tolnak.

CC22 AA  MMEEGGHHAATTÁÁRROOZZÁÁSSOOKK  ÉÉSS  AAZZ  11..,,  22..,,  33..  ÉÉSS  44..  RRÉÉSSZZEEKK  
SSZZAABBÁÁLLYYAAIINNAAKK  MMÓÓDDOOSSÍÍTTÁÁSSAAII

CC22..11 A Célba érés meghatározása a következôre módosul:
CCééllbbaa  éérrééss      Egy hajó célba ér, amikor a hajótest bármely része
keresztezi a célvonalat a pálya oldaláról, miután teljesítette bün-
tetéseit. Azonban amikor a büntetéseket a C7.2(d) szabály alap-
ján törölték, miután az egyik vagy mindkét hajó célba ért, cél-
ba érôként kell ôket jegyzôkönyvezni. A hajó nem ért célba, ha
folytatja a pálya végigvitorlázását.

CC22..22 A Jelhely meghatározása a következôre módosul:
JJeellhheellyy  Hely egy hajó számára, hogy az észszerû menetirányán
megkerüljön vagy elhagyjon egy jelet és hely egy céljel elhagyá-
sához a célba érése után.

CC22..33 Az Észszerû menetirány meghatározása a következôvel egészül
ki: „Az a hajó, amelyik büntetést vállal, vagy annak érdekében
végez manôvereket, nem az észszerû menetirányán vitorlázik.”

CC22..44 A Zóna meghatározásában a távolság két testhosszra módosul.
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CC22..55 Új 7. szabály az 1. részben:
77 UUTTOOLLSSÓÓ  BBIIZZTTOOSS  HHEELLYYZZEETT
A döntôbírók egészen addig azt feltételezik, hogy egy hajó vagy
egy másik hajóhoz viszonyított helyzete nem változott, amíg
nem biztosak abban, hogy az megváltozott.

CC22..66 A 13. szabály a következôre módosul:
1133 FFOORRDDUULLÁÁSS  ÉÉSS  PPEERRDDÜÜLLÉÉSS  AALLAATTTT
1133..11 Miután egy hajó túljut a szélben állás irányán, mindad-

dig, amíg ismét élesen szélnek irányon nem lesz, ki kell
térnie más hajók elôl.

1133..22 Miután nagyvitorlájának alsó éle keresztezte egy hát-
szélben vitorlázó hajó középvonalát, az köteles kitérni
más hajók elôl mindaddig, amíg nagyvitorlája a másik
csapáson meg nem telik széllel, vagy már nem hátszél-
ben vitorlázik.

1133..33 Amikor a 13.1 vagy a 13.2 szabály alkalmazható, a
10., 11. és a 12. szabály nem. Azonban ha egy idôben
két hajóra vonatkozik a 13.1 vagy a 13.2 szabály, annak
a hajónak kell kitérnie, amelyik a másik bal oldalán
vagy a másik mögött van.

CC22..77 A 16.2 szabály törölve.
CC22..88 A 17. szabály törölve. 
CC22..99 A 18. szabály a következôre módosul: 

1188 JJEELLHHEELLYY
1188..11  AA  1188..  sszzaabbáállyy  aallkkaallmmaazzáássaa
A 18. szabályt akkor kell alkalmazni, amikor a hajóknak azo-
nos oldalon kell elhagyniuk egy jelet és legalább egyikük a zó-
nán belül van. Azonban a szabály nem alkalmazható egy a jel-
hez közeledô és egy azt elhagyó hajó között. A 18. szabály
nem alkalmazható tovább a hajók között, ha a jelhelyre jogo-
sult hajó a következô szakaszon van és a jel mögötte van.

C FÜGGELÉK – A PÁROSVERSENY SZABÁLYAI

177



1188..22 JJeellhheellyy  mmeeggaaddáássaa
(a) Amikor az elsô hajó eléri a zónát,

(1) ha a hajók fedésben vannak, a külsô hajónak jel-
helyet kell adnia a belsô hajó számára

(2) ha a hajók nincsenek fedésben, a zónán kívüli
hajónak jelhelyet kell adnia.

(b) Ha a jelhelyre jogosult hajó elhagyja a zónát, megszû-
nik a jogosultsága a jelhelyre, és ha szükséges, a 18.2(a)
szabályt újra alkalmazni kell a hajóknak az újra alkal-
mazás pillanatában egymáshoz viszonyított helyzetének
megfelelôen.

(c) Ha egy hajó belsô fedést létesített, és a fedés létrejötté-
tôl kezdve a külsô hajó képtelen jelhelyet adni, akkor
nem köteles azt megadni. 

1188..33 FFoorrdduullááss  vvaaggyy  ppeerrddüüllééss
(a) Ha egy hajó jelhelye tartalmazza a csapásváltást, a

fordulása vagy perdülése nem lehet gyorsabb, mint a
fordulása vagy perdülése ahhoz, hogy észszerû me-
netirányán vitorlázzon.

(b) Amikor egy belsô fedésben lévô útjogos hajónak csa-
pást kell váltania egy jelnél azért, hogy észszerû me-
netirányán vitorlázzon, csapásváltásáig nem vitorláz-
hat a jeltôl távolabb, mint ami az észszerû menetirá-
nyán való vitorlázáshoz szükséges. A 18.3(b) szabály
nem alkalmazható kapu- vagy céljelnél, és a hajó
mentesül e szabály megsértése alól, ha egy másik
hajó iránya nem módosult, mielôtt a hajó csapást
váltott.

CC22..1100 A 20.4(a) szabály a következôre módosul:
(a) A felszólításokkal együtt a kormányosnak a következô kar-

jelzéseket kell adnia:
(1) „Helyet a forduláshoz” („Room to tack”) felszólításhoz is-

mételten és tisztán mutasson a szélirányba; és
(2) a „Te fordulj!” („You tack”) felszólításhoz ismételten és

tisztán mutasson a másik hajóra és karjával integessen
a szélirányba.
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CC22..1111 A 21.3 szabály törölve.
CC22..1122 A 23.1 szabály a következôre módosul: 

2233..11 Ha észszerûen lehetséges, egy nem versenyben lévô ha-
jó ne zavarjon egy versenyben lévô hajót vagy egy dön-
tôbírói hajót.

CC22..1133 Új 23.3 szabály: 
2233..33 Ha különbözô meccsekben versenyzô hajók találkoznak,

bármelyik hajó irányváltoztatása csak a szabályok betar-
tása és saját meccsének megnyerése céljából történhet.

CC22..1144 A 31. szabály a következôre módosul:
3311 JJEELL  ÉÉRRIINNTTÉÉSSEE
Egy versenyben lévô hajó legénysége vagy hajótest bármely ré-
sze nem érinthet egy rajtjelet rajtolás elôtt, egy olyan jelet, amely
az éppen vitorlázott szakasz kezdetét, határát vagy végét jelöli,
vagy célba érése után egy céljelet. Továbbá egy versenyben lé-
vô hajó nem érinthet egy versenyrendezôségi hajót, amely egy-
ben jel is.

CC22..1155 Új 41(e) szabály:
(e) az segítség egy legénységi tag vízbôl mentéséhez és a ha-

jóra való visszatéréshez, feltételezve, hogy a visszatérés he-
lye közelítôleg megegyezik a vízbôl mentés helyével.

CC22..1166 A 42. szabályt a figyelmeztetô és elôkészítô jelzések között is al-
kalmazni kell.

CC22..1177 A 42.2(d) szabály a következôre módosul:
(d) kormányevezés: a kormány olyan ismételt mozgatása,

amely elôre hajtja a hajót;
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CC33 VVEERRSSEENNYYJJEELLZZÉÉSSEEKK  ÉÉSS  KKAAPPCCSSOOLLÓÓDDÓÓ  SSZZAABBÁÁLLYYOOKK  
MMÓÓDDOOSSÍÍTTÁÁSSAAII

CC33..11 RRaajjttjjeellzzéésseekk
Egy meccset a következô jelzésekkel kell elrajtoltatni. Az idôt a lát-
ható jelzésektôl kell mérni; a hangjelzések hiányát nem kell figye-
lembe venni. Ha egynél több meccs fog rajtolni, az egyik meccs
rajtjelzése a következô meccs figyelmeztetô jelzése legyen.

Idô percben Látható jelzés Hangjelzés Jelentés
7 F lobogó kitûzése Egy Figyelemfelhívó jelzés
6 F lobogó bevonása Nincs
5 Számlengô kitûzése* Egy Figyelmeztetô jelzés
4 P lobogó kitûzése Egy Elôkészítô jelzés
2 Kék, sárga vagy Egy** Rajt elôtti belépés

mindkét lobogó kitûzése** idôszak vége
1 P lobogó bevonása Egy hosszú
0 Figyelmeztetô jelzés Egy Rajtjelzés

bevonása
** Egy flighton belül az 1-es számlengô jelenti az elsô meccset, a 2-es a másodi-

kat és így tovább, kivéve ha a versenyutasítás másképp rendelkezik.
** Ezeket a jelzéseket csak akkor kell kitûzni, ha egyik vagy mindkét hajó nem tesz

eleget a C4.2 szabálynak. A lobogó(ka)t addig kell kitûzve tartni, amíg a döntô-
bírók nem jeleztek egy büntetést, vagy egy percig, attól függôen, hogy melyik
idôtartam a rövidebb.
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CC33..22 KKaappccssoollóóddóó  sszzaabbáállyyookk  mmóóddoossííttáássaaii
(a) A 29.1 szabály a következôre módosul:

(1) Amikor egy hajó rajtjelzésekor a hajótest bármely része
a rajtvonal vagy valamelyik meghosszabbításának pálya
felôli oldalán van, a versenyrendezôségnek azonnal ki
kell tûznie a hajót azonosító kék vagy sárga lobogót egy
hangjellel. A lobogót mindaddig kitûzve kell tartani,
amíg a hajótest teljes terjedelmével vissza nem tért a rajt-
vonal vagy valamely meghosszabbítása mögé, vagy a
rajtjelzését követôen két percig, attól függôen melyik a
rövidebb idô.

(2) Amikor egy hajó rajtjelzését követôen a hajótest bár-
mely része a rajtvonal meghosszabbításának rajt elôtti
oldaláról pálya felôli oldalára ér mielôtt szabályosan el-
rajtolt volna, a versenyrendezôségnek azonnal ki kell
tûznie a hajót azonosító kék vagy sárga lobogót. A lobo-
gót mindaddig kitûzve kell tartani, amíg a hajótest teljes
terjedelmével vissza nem tért a rajtvonal vagy meghosz-
szabbításai mögé, vagy a rajtjelzését követô két percig,
attól függôen, melyik a rövidebb idô.

(b) Az AP versenyjelzés utolsó mondata a következôre módosul:
„A figyelemfelhívó jelzést ennek bevonása után egy perccel
adják, kivéve, ha ekkor a futamot ismét halasztják vagy ér-
vénytelenítik.”

(c) Az N versenyjelzés utolsó mondata a következôre módosul:
„A figyelemfelhívó jelzést ennek bevonása után egy perccel
adják, kivéve, ha ekkor a futamot ismét érvénytelenítik vagy
halasztják.”

CC33..33 CCééllvvoonnaall  jjeellzzéésseeii
A kék lobogó vagy idom versenyjelzés nem használható.
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CC44 RRAAJJTT  EELLÔÔTTTTII  KKÖÖVVEETTEELLMMÉÉNNYYEEKK
CC44..11 Egy hajó elôkészítô jelzésekor a hajótest teljes terjedelmében le-

gyen a rajtvonal neki kijelölt végén lévô rajtjelen keresztül a rajt-
vonalra állított merôleges egyenesen kívül. A párosítási listában
a bal oldalra besorolt hajó a rajtvonal bal végére van beoszt-
va, és tatján kék lobogót kell viselnie mialatt versenyben van. A
másik hajó a rajtvonal jobb végére van beosztva, és tatján sár-
ga lobogót kell viselnie mialatt versenyben van.

CC44..22 A hajónak az elôkészítô jelzését követô kétperces idôszakon be-
lül kell elsô alkalommal a hajótesttel kereszteznie és elhagynia
a rajtvonalat a pálya felôl a rajt elôtti oldal felé vitorlázva.

CC55 DDÖÖNNTTÔÔBBÍÍRRÓÓII  JJEELLZZÉÉSSEEKK
CC55..11 Zöld-fehér lobogó egy hosszú hangjellel jelentése: „Nincs bün-

tetés.”
CC55..22 Egy, a hajót azonosító kék vagy sárga lobogó egy hosszú hang-

jellel jelentése: „A jelzett hajónak a C7 szabály szerint büntetést
kell vállalnia.”

CC55..33 Egy piros lobogó egy kék vagy sárga lobogóval egyidejûleg
vagy hamarosan azután és egy hosszú hangjel jelentése: „A jel-
zett hajónak a C7.3(d) szabály szerinti büntetést kell vállalnia.”

CC55..44 Egy fekete lobogó egy kék vagy sárga lobogóval és egy hosszú
hangjellel azt jelenti: „A jelzett hajót kizárták, és a meccs a má-
sik hajó gyôzelmével befejezôdött.”

CC55..55 Egy rövid hangjel jelentése: „Egy büntetést most fejeztek be.”
CC55..66 Ismétlôdô rövid hangjelek jelentése: „Egy hajó már nem folytat-

ja a büntetés vállalását és a büntetés megmarad.”
CC55..77 Egy kék vagy sárga lobogó vagy idom kitûzése egy döntôbírói

hajón azt jelenti: „A jelzett hajónak fennálló büntetése van.”
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CC66 HHAAJJÓÓKK  ÓÓVVÁÁSSAAII  ÉÉSS  OORRVVOOSSLLAATTII  KKÉÉRREELLMMEEII
CC66..11 Egy hajó óvhat egy másikat

(a) a 2. rész szabályai alapján, kivéve a 14. szabályt úgy, hogy
egyértelmûen kitûzi az Y lobogót közvetlenül az eset után,
amelynek részese volt;

(b) bármely a C6.1(a) vagy a C6.2 szabályban fel nem sorolt
szabály alapján úgy, hogy az eset után a lehetô leghama-
rabb jól láthatóan kitûz egy piros lobogót.

CC66..22 Egy hajó nem óvhat egy másikat
(a) a 14. szabály alapján, kivéve, ha kár vagy sérülés történt;
(b) a 2. rész szabályai alapján, kivéve, ha részese volt az esetnek;
(c) a 31. vagy 42. szabályok alapján; vagy
(d) a C4 vagy C7 szabályok alapján.

CC66..33 Egy hajó, amely olyan körülmények miatt kér orvoslatot, ame-
lyek akkor merültek fel, amikor versenyben vagy a célterületen
volt, miután tudomást szerzett a körülményekrôl, a lehetô leg-
hamarabb, de célba érését vagy kiállását követô két percnél
nem késôbb tûzzön ki jól láthatóan egy piros lobogót.

CC66..44 (a) A C6.1(a) alapján óvó hajónak a döntôbírói jelzés elôtt vagy
azt követôen a lehetô leghamarabb be kell vonnia az Y lo-
bogót.

(b) A C6.1(b) alapján óvó vagy a C6.3 alapján orvoslatot kérô
hajónak, hogy óvása vagy kérelme érvényes legyen, piros
lobogóját kitûzve kell tartania mindaddig, amíg célba érését
vagy kiállását követôen a döntôbírókat nem értesítette. Írás-
beli óvás vagy orvoslati kérelem nem szükséges.
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CC66..55 DDöönnttôôbbíírróóii  ddöönnttéésseekk
(a) Miután az Y lobogót kitûzték, a döntôbíróknak el kell dön-

teniük, hogy büntetnek-e egy hajót. Döntésüket a C5.1,
C5.2 vagy C5.3 szabállyal összhangban kell jelezniük.
Azonban,
(1) ha a döntôbírók úgy döntenek, hogy büntetnek egy ha-

jót és ennek eredményeképp annak a hajónak több,
mint két fennálló büntetése lesz, a döntôbíróknak jelez-
niük kell a hajó kizárását a C5.4 szabály alapján;

(2) ha a döntôbírók a C8.2 szabály alapján büntetnek egy
hajót, és ugyanabban az esetben Y lobogót tûz ki egy ha-
jó, a döntôbírók figyelmen kívül hagyhatják az Y lobogót.

(b) Az C5.3 szabályban említett piros lobogós büntetést akkor
kell alkalmazni, amikor egy szabálysértés következtében
egyik hajó irányító helyzetbe kerül, de a döntôbírók nem biz-
tosak abban, hogy egy további döntôbírók által kezdemé-
nyezett büntetés feltételei teljesültek.

CC66..66 AAzz  óóvváássii  bbiizzoottttssáágg  ddöönnttéésseeii
(a) Az óvási bizottság a neki megfelelô bármilyen módon besze-

rezheti a bizonyítékokat, és döntéseit szóban közölheti.
(b) Ha az óvási bizottság úgy dönt, hogy egy szabály megsér-

tésnek nincs jelentôs hatása a pár versenyének kimenetelé-
re, akkor dönthet úgy, hogy
(1) egy pont vagy töredék pont büntetést szab ki;
(2) újravitorlázást rendel el; vagy
(3) más, általa méltányosnak ítélt intézkedést hozhat, ami az

is lehet, hogy nem szab ki büntetést.
(c) A 14. szabály kárt vagy sérülést okozó megsértéséért kiszab-

ható büntetés az óvási bizottság egyedi megítélése alapján
történik, amely lehet a verseny további futamaiból való kizá-
rás is.

CC66..77 Új N1.10 szabály az N függelékben:
NN11..1100 Az N1 szabályban egy nemzetközi döntôbíró kijelölhetô

a versenybíróság vagy egy panel tagjaként egy nemzet-
közi versenybíró helyére.
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CC77 BBÜÜNNTTEETTÉÉSSII  RREENNDDSSZZEERR
CC77..11 TTöörröölltt  sszzaabbáállyy

A 44. szabály törölve.
CC77..22 MMiinnddeenn  bbüünntteettééss

(a) Egy büntetett hajó halaszthatja büntetésének elvégzését a
C7.3 szabály korlátozásain belül, és a büntetést a követke-
zôk szerint kell vállalni:
(1) amikor a hajó a szél felôli jel felé irányuló szakaszon vi-

torlázik, perdülnie kell, majd amilyen hamar csak észsze-
rûen lehetséges, élesen szélirányig kell élesednie.

(2) amikor a hajó a szél alatti jel felé vagy a célvonal felé irá-
nyuló szakaszon vitorlázik, fordulnia kell, és utána ami-
lyen hamar csak észszerûen lehetséges, le kell ejtenie a
valódi szél irányához képest több, mint kilencven fokra.

(b) A 2. szabály a következôvel egészül ki: „Versenyben a hajó-
nak nem szükséges büntetést vállalnia, kivéve, ha egy dön-
tôbíró jelzi, hogy végezze el.”

(c) Egy hajó akkor fejez be egy szakaszt, amikor a hajótest bár-
mely része keresztezi az elôzô jelen és azon jelen átmenô vo-
nal meghosszabbítását, amit éppen kerül, vagy az utolsó
szakaszon, amikor célba ér.

(d) Egy büntetett hajó addig nem jegyzôkönyvezhetô célba ért-
nek, amíg nem vállalja büntetését, és utána teljesen a hajó-
test a célvonal pálya felôli oldalára nem kerül, és ismét cél-
ba nem ér, kivéve, ha a büntetését törlik, mielôtt vagy miu-
tán a hajó célba ér.

(e) Ha egy hajónak egy vagy két fennálló büntetése van, és pár-
ját a meccsen büntetik, mindkét hajó egy-egy büntetését tö-
rölni kell, kivéve, hogy a piros lobogós büntetés nem töröl
egy büntetést, és nem törlôdik egy másik büntetés által.

(f) Ha egy hajó célba ért és már nincs versenyben és a másik
hajónak van egy fennálló büntetése, a döntôbírók törölhe-
tik a fennálló büntetést. 
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CC77..33 BBüünntteettééssii  kkoorrllááttoozzáássookk
(a) Amikor egy hajó olyan büntetést vállal, amelyben egy fordu-

lás van, akkor hátszélvitorlájának feje legyen a nagyvitorla
bum verete alatt attól a pillanattól kezdve, hogy túljutott a
szélben állás irányán egészen addig, amíg ismét élesen
szélnek irányba nem vitorlázik.

(b) A büntetés egyik része sem végezhetô el azon szakasz kez-
detét, határát vagy végét jelzô kerülendô jel zónáján belül,
amin a hajó vitorlázik.

(c) Ha egy hajónak egy fennálló büntetése van, azt rajtolása után
és célba érése elôtt bármikor elvégezheti. Ha egy hajónak két
fennálló büntetése van, az egyiket olyan hamar kell elvégezni,
ahogy az észszerûen lehetséges, de nem rajtolása elôtt.

(d) Amikor a döntôbírók piros lobogót tûznek ki egy büntetô lo-
bogóval együtt vagy röviddel azután, a büntetett hajónak
olyan hamar kell vállalnia egy büntetést, ahogy az észsze-
rûen lehetséges, de nem rajtolása elôtt. 

CC77..44 BBüünntteettéésseekk  vváállllaalláássaa  ééss  bbeeffeejjeezzééssee
(a) Amikor fennálló büntetéssel rendelkezô hajó egy szél felôli

jel felé irányuló szakaszon vitorlázva perdül, vagy egy szél
alatti jel vagy a célvonal felé irányuló szakaszon vitorlázva
fordul, akkor büntetést vállal.

(b) Amikor egy hajó büntetést vállal, és vagy nem végzi azt el
helyesen, vagy nem fejezi be olyan hamar, ahogy az észsze-
rûen lehetséges, akkor többé már nem vállal büntetést. A
döntôbíróknak ezt a C5.6 szabály szerint jelezniük kell.

(c) Mindegyik pár versenyének döntôbírói hajóján ki kell tûzni
kék vagy sárga lobogókat vagy idomokat, minden egyes lo-
bogó vagy idom egy fennálló büntetést jelez. Amikor egy ha-
jó vállalt egy büntetést, vagy ha egy büntetést töröltek, egy
lobogót vagy idomot el kell távolítani a megfelelô hangjel-
zéssel. A döntôbírók azon mulasztása, hogy nem helyesen
jeleztek, nem módosítja a fennálló büntetések számát.

C FÜGGELÉK – A PÁROSVERSENY SZABÁLYAI

195



CC88 DDÖÖNNTTÔÔBBÍÍRRÓÓKK  ÁÁLLTTAALL  KKEEZZDDEEMMÉÉNNYYEEZZEETTTT  BBÜÜNNTTEETTÉÉSSEEKK
CC88..11 SSzzaabbáállyymmóóddoossííttáássookk

A 60.2(a) és 60.3(a) szabályok nem alkalmazhatók azon szabá-
lyok esetén, amelyeknél a döntôbírók büntetéseket szabhatnak ki.

CC88..22 Ha a döntôbírók úgy döntöttek, hogy egy hajó megsértette a
31., 42., C4, C7.3(c) vagy C7.3(d) szabályt, a hajót a C5.2
vagy C5.3 szabály szerinti jelzés alkalmazásával büntetni kell.
Azonban ha egy hajót a 2. rész egy szabályának megsértéséért
büntettek, és az eset során megsértette a 31. szabályt is, annak
megsértése miatt nem büntethetô. Továbbá figyelmeztetni kell
azt a hajót, amely helytelen lobogót tûzött ki, vagy nem tûzte ki
a helyes lobogót, és lehetôvé kell tenni számára, hogy hibáját
javítsa, mielôtt büntetést kapna.

CC88..33 Ha a döntôbírók úgy döntenek, hogy egy hajó
(a) egy szabály megsértésével, a büntetés ellenére elônyre tett

szert; vagy
(b) szándékosan sértett meg egy szabályt; vagy
(c) sportszerûtlenséget követett el;
a C5.2, a C5.3 vagy a C5.4 szabálynak megfelelôen büntetni kell.

CC88..44 Amikor a döntôbírók vagy az óvási bizottság tagjai úgy dönte-
nek, hogy egy hajó megsérthetett egy olyan szabályt, amelyik
nincs felsorolva a C6.1(a) vagy a C6.2 szabályokban, tájékoz-
tatniuk kell errôl az óvási bizottságot, hogy járjon el a 60.3 és
C6.6 szabályok szerint.

CC88..55 Amikor az egyik hajó elrajtolt, és a döntôbírók meggyôzôdtek
arról, hogy a másik hajó nem fog elrajtolni, a C5.4 szabálynak
megfelelôen jelezhetik azt, hogy a nem rajtolt hajó ki van zár-
va, és a meccs befejezôdött.
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CC88..66  Amikor a meccs döntôbírói legalább egy másik döntôbíróval
közösen úgy döntöttek, hogy egy hajó megsértette a 14. szabályt,
és ez kárt eredményezett, óvás nélkül kiszabhatnak pontozásos
büntetést. A versenyzôt amilyen hamar csak lehet, tájékoztatni
kell a büntetésrôl, és ekkor ô tárgyalást kérhet. Az óvási bizott-
ság ezután járjon el a C6.6 szabály szerint. Az óvási bizottság ál-
tal kiszabott büntetés nagyobb is lehet, mint a döntôbírók által ki-
szabott büntetés. Amikor a döntôbírók szerint egy pontnál na-
gyobb büntetés helyénvaló, a C8.4 szabály szerint kell eljárniuk.

CC99 OORRVVOOSSLLAATTII  VVAAGGYY  ÚÚJJRRAANNYYIITTÁÁSSII  KKÉÉRREELLMMEEKK,,  FFEELLLLEEBBBBEEZZÉÉSSEEKK,,
EEGGYYÉÉBB  EELLJJÁÁRRÁÁSSOOKK

CC99..11 A C5, C6, C7 vagy C8 szabály alapján hozott döntéssel szem-
ben nem lehet orvoslatot kérni vagy fellebbezni. A 66. szabály
harmadik mondata a következôre módosul: „A tárgyalásban
érintett fél nem kérheti a tárgyalás újranyitását.”

CC99..22 A versenyzô nem alapozhatja orvoslati kérelmét arra a tényre,
hogy egy hivatalos hajó tevékenysége helytelen volt. Ilyen eset-
ben az óvási bizottság dönthet úgy, hogy mérlegeli az orvoslat
megadását, de csak akkor, ha úgy gondolja, hogy egy hivata-
los hajó, beleértve a döntôbírói hajót is, súlyosan zavart egy ver-
senyzô hajót.

CC99..33 A döntôbírók cselekedetei vagy azok hiánya miatt semmiféle el-
járást nem lehet kezdeményezni, kivéve a C9.2 szabályban fog-
laltakat.

CC1100 PPOONNTTSSZZÁÁMMÍÍTTÁÁSS
CC1100..11 Minden meccs gyôztese egy pontot kap (holtverseny esetén fél

pontot); a vesztes nem kap pontot.
CC1100..22 Amikor egy versenyzô visszalép a verseny egy részébôl, minden

befejezett meccs pontszámát érvényben kell tartani.
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CC1100..33 Ha egy körmérkôzés véget ér mielôtt minden futamát befejez-
ték volna, vagy ha egy többszörös körmérkôzés sorozat az elsô
körmérkôzés alatt ér véget, a versenyzô pontszáma legyen a le-
vitorlázott meccsei pontszámainak átlaga. Azonban ha bárme-
lyik versenyzô kevesebb, mint a tervezett meccsek harmadát fe-
jezte be, az egész körmérkôzést figyelmen kívül kell hagyni,
vagy ha szükséges, a versenyt semmisnek kell tekinteni. A holt-
versenyek C11.1(a) szabály szerinti feloldásának céljából a ver-
senyzô pontszámának a meccsenkénti átlagpontnak kell lennie
a holtversenyben álló versenyzôk között.

CC1100..44 Ha egy többszörös körmérkôzés egy nem befejezett körmérkô-
zéssel fejezôdik be, minden meccs részére, amit bármelyik két
versenyzô között levitorláztak, csak egy pont érhetô el az aláb-
biak szerint:
Bármely két versenyzô között Egy gyôzelemért

befejezett meccsek száma járó pontszám
1 Egy pont
2 Fél pont
3 Egyharmad pont

(stb…)

CC1100..55 Egy körmérkôzés sorozatban
(a) a versenyzôket összes pontszámuk szerint kell besorolni, a

legmagasabb összes pontszám az elsô;
(b) ha egy versenyzô megnyert egy meccset, de kizárták, mert

egy másik párban küzdô versenyzô ellen szabályt sértett, el-
veszti a megnyert meccsért járó pontját (de a vesztes sem
kapja meg a pontot); és

(c) a különbözô csoportokban küzdô versenyzôk között a végsô
helyeket a legmagasabb pontszámok alapján kell eldönteni.

CC1100..66 Egy kieséses sorozat esetén a versenykiírásban kell meghatároz-
ni azt a legkisebb pontszámot, amivel meg lehet nyerni két ver-
senyzô közötti sorozatot. Amikor egy kieséses sorozat befejezôdik,
azt a magasabb pontszámú versenyzô javára kell eldönteni.

CC1100..77 Ha egy meccsen az egyik hajó nem vitorlázza végig a pályát,
nem kap pontot (tárgyalás nélkül).
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CC1111 HHOOLLTTVVEERRSSEENNYYEEKK
CC1111..11 KKöörrmméérrkkôôzzééss  ssoorroozzaattookk

Egy körmérkôzés sorozatban a versenyzôket egy vagy több cso-
portba osztják, és egy menetrend szerint egyszer vagy többször
vitorláznak csoportjuk minden másik versenyzôje ellen. E ver-
senyformában meghatározott minden külön szakasz egy külön
körmérkôzés sorozat, függetlenül attól, hogy a versenyzôk ezen
szakaszon belül hányszor találkoztak egymással.
Egy körmérkôzés sorozatban a holtversenyeket két vagy több
versenyzô között a következô módszerekkel kell feloldani, azo-
kat mindaddig sorrendben egymás után alkalmazva, amíg a
holtversenyeket fel nem oldják. Amikor egy vagy több holtver-
seny csak részben dôlt el, a maradék holtversenyek feloldásá-
ra ismételten alkalmazni kell a C11.1(a) ponttól a C11.1(e)
pontig terjedô szakaszokat. A holtversenyeket azon versenyzô ja-
vára kell eldönteni, amelyik
(a) sorrendbe állítva a legmagasabb pontszámmal rendelkezik

a holtversenyben lévôk közötti meccseken.
(b) egy többszörös körmérkôzésben két versenyzô között fenn-

álló holtverseny esetén a két versenyzô közötti utolsó mecs-
cset nyerte.

(c) a legtöbb pontot érte el a körmérkôzésben legmagasabbra
rangsorolt versenyzô elleni meccsen; ha szükséges, a követke-
zô legjobb versenyzôvel szemben elért pontokat is figyelembe
véve és így tovább mindaddig, amíg a holtversenyt fel nem old-
ják. Amikor két különálló holtversenyt kell feloldani, de az
egyik feloldása függ a másik feloldásától, az alábbi alapelve-
ket kell figyelembe venni a C11.1(c) szabálybeli módszernél:
(1) a magasabb helyen lévô holtversenyt kell feloldani az

alacsonyabb helyen lévô elôtt, és
(2) az alacsonyabb helyen lévô holtversenyben lévôket egy

versenyzônek kell tekinteni a C11.1(c) szabály alkalma-
zása szempontjából.

(d) a C10.5(c) szabály alkalmazása után a legmagasabb hely-
lyel rendelkezik a különbözô csoportokban, függetlenül a
csoportok létszámától.
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(e) a legmagasabb helyet érte el a verseny legutóbbi szakaszá-
ban (flottafutam, körmérkôzés stb.).

CC1111..22 KKiieesséésseess  ssoorroozzaattookk
Két versenyzô közti kieséses sorozatbeli holtversenyek (beleért-
ve a 0-0-t is) az alábbi módszerek sorrend szerinti felhasználá-
sával oldhatók fel. A holtversenyt annak a versenyzônek a javá-
ra kell eldönteni, amelyik
(a) a legmagasabb helyet érte el a legutóbbi körmérkôzésben

a C11.1 szabály szükség szerinti alkalmazásával.
(b) a holtversenyben lévôk közötti legutolsó meccset nyerte a

verseny során.
CC1111..33 FFeennnnmmaarraaddóó  hhoollttvveerrsseennyyeekk

Amikor a C11.1 vagy C11.2 szabály nem oldja fel a holtversenyt:
(a) Ha a holtverseny feloldása szükséges a verseny egy továb-

bi szakaszához (vagy egy másik verseny miatt, aminek ez
egy közvetlen minôsítô versenye), akkor azt, ha gyakorlati-
lag kivitelezhetô, szétvitorlázással kell feloldani. Amikor a
versenyrendezôség úgy dönt, hogy a szétvitorlázás nem ki-
vitelezhetô, a holtversenyt annak a versenyzônek a javára
kell eldönteni, amelyiknek magasabb pontszáma van a kör-
mérkôzés sorozaton belül azután, hogy kiejtették minden
holtversenyben lévô versenyzô elsô meccsének pontszámát,
vagy ha ez nem elég a feloldáshoz, a második és a továb-
bi meccseken kell ezt elvégezni mindaddig, amíg a holtver-
senyt fel nem oldották. Amikor egy holtverseny részben fel-
oldódott, a fennmaradó holtversenyt a C11.1 vagy C11.2 is-
mételt alkalmazásával kell feloldani.

(b) A gyôztes eldöntésére egy olyan versenyen, amelyik nem egy
közvetlen minôsítôje egy másiknak, vagy egy kieséses soro-
zat egy fordulójában a kiesettek közötti végleges sorrend el-
döntéséhez szétvitorlázás alkalmazható (de sorshúzás nem).

(c) Amikor egy holtverseny nem kerül feloldásra, a holtverseny-
beli helyekre jutó pénzdíjakat vagy a ranglista pontokat ösz-
sze kell adni, és a holtversenyben lévô versenyzôk között
egyenlô arányban kell kiosztani.
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DD  FFÜÜGGGGEELLÉÉKK

A CSAPATVERSENY SZABÁLYAI
A csapatversenyeket A vitorlázás versenyszabályai szerint kell vitorlázni,
az e függelékben leírt módosításokkal.

DD11 AA  VVEERRSSEENNYYSSZZAABBÁÁLLYYOOKK  MMÓÓDDOOSSÍÍTTÁÁSSAAII
DD11..11  AA  MMeegghhaattáárroozzáássookk,,  aa  22..  ééss  aa  44..  rréésszz  sszzaabbáállyyaaii

(a) A Zóna meghatározásában a távolság két testhosszra mó-
dosul.

(b) A 18.2(b) szabály a következôre módosul:
Ha a hajók fedésben vannak, amikor az elsô eléri a zónát,
az ekkor külsô helyzetben lévô hajó ezt követôen köteles jel-
helyet adni a belsô hajó számára. Ha egy hajó tisztán elöl
van, amikor eléri a zónát, vagy késôbb tisztán elôl helyzet-
be kerül, amikor a másik hajó túljutott a szélben állás irá-
nyán, az ekkor tisztán hátsó helyzetben lévô hajó ezt köve-
tôen köteles jelhelyet adni számára.

(c) A 18.4 szabály törölve.
(d) Ha a versenyutasítás úgy rendelkezik, a 20. szabály úgy

módosul, hogy a felszólításokkal együtt a következô karjel-
zéseket kell adni:
(1) ahhoz, hogy helyet kérjen a forduláshoz, ismételten és

egyértelmûen mutasson szélirányba; és
(2) a „Te fordulj” („You tack”) felszólításhoz ismételten és

egyértelmûen mutasson a másik hajóra és karjával inte-
gessen szélirányba.

(e) A 23.1 szabály a következôképp módosul: „Ha észszerûen
lehetséges, egy nem versenyben lévô hajó ne zavarjon egy
versenyben lévô hajót, és egy célba ért hajó ne zavarjon egy
még célba nem ért hajót.”

(f) Új 23.3 szabály: „Amikor különbözô futamokban vitorlázó
hajók találkoznak, bármelyikük irányváltoztatása egyértel-
mûen feleljen meg egy szabálynak, vagy irányuljon saját fu-
tama megnyerésére.”
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(g) A 41. szabály a következôvel egészül ki:
(e) a segítséget egy csapattárstól kapja, feltéve, hogy elekt-

ronikus kommunikációt nem használtak.
(h) A 45. szabály törölve.

DD11..22 ÓÓvváássookk  ééss  oorrvvoossllaattii  kkéérreellmmeekk
(a) 60.1(a) szabály a következôre módosul:

Egy hajó
(a) óvhat egy másik hajót, de nem a 2. rész egy szabályá-

nak feltételezett megsértéséért, kivéve, ha részese volt az
esetnek vagy az eset a másik csapat tagjai közötti érint-
kezést eredményezett, vagy

(b) orvoslatot kérhet.
(b) A 61.1 szabály úgy módosul, hogy egy hajó leveheti a piros

lobogóját, miután azt jól láthatóan viselte.
(c) Egy hajó, amely orvoslatot kér egy, a versenyterületen történt

eset miatt, az elsô észszerû alkalommal tûzzön ki egy piros
lobogót az eset után. A lobogót addig kell viselnie, amíg azt
a versenyrendezôség vagy egy döntôbíró tudomásul nem
vette.

(d) A versenyrendezôség vagy az óvási bizottság nem óvhat egy
hajót a 2. rész, a 31. vagy a 42. szabály alapján, kivéve
(1) egy döntôbíró jelentésén alapuló bizonyíték alapján, mi-

után egy fekete-fehér lobogót tûzött ki, vagy
(2) a 14. szabály alapján, ha bármilyen forrásból értesül,

hogy kár vagy sérülés történhetett.
(e) Az óvásokat és orvoslati kérelmeket nem szükséges írásban

benyújtani. Az óvási bizottság a neki megfelelô bármilyen
módon beszerezheti a bizonyítékokat, és döntéseit szóban
közölheti.

(f) Egy hajó nem jogosult orvoslatra, ha olyan kár vagy sérülés
keletkezett, amelyet saját csapatának hajója okozott.

(g) Amikor egy versenyrendezôség által biztosított hajó meghi-
básodik, a D5 szabályt kell alkalmazni.
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DD11..33 BBüünntteettéésseekk
(a) A 44.1 szabály a következôre módosul: 

Egy hajó egy egyfordulós büntetést vállalhat, ha egy versenyben
történt eset során megsérthette a 2. rész egy vagy több szabá-
lyát, a 31. vagy a 42. szabályt. Azonban amikor ugyanazon
eset során megsérthette a 2. rész egy szabályát és a 31. szabályt
is, nem kell a 31. szabály megsértéséért járó büntetést vállalnia.

(b) Ha egy hajó egyértelmûen jelzi, hogy a 44.1 alapján bün-
tetést fog vállalni, el kell végeznie a büntetést.

(c) Egy hajó büntetést vállalhat úgy, hogy visszalép a futamból,
és értesíti a versenyrendezôséget vagy egy döntôbírót.

(d) Nem adható büntetés a 2. rész szabályainak megsértéséért,
ha az eset ugyanabban a csapatban lévô hajók között tör-
tént és nincs érintkezés.

DD22 DDÖÖNNTTÔÔBBÍÍRRÓÓKKKKAALL  RREENNDDEEZZEETTTT  VVEERRSSEENNYYEEKK
DD22..11 AA  DD22  sszzaabbáállyy  aallkkaallmmaazzáássaa

A D2 szabályt a döntôbírókkal rendezett futamokon kell alkalmaz-
ni. Ha a futamot döntôbírókkal rendezik, akkor azt a versenykiírás-
ban vagy a versenyutasításban kell elôírni, vagy a J lobogónak a fi-
gyelmeztetô jelzésnél nem késôbb történô kitûzésével kell jelezni.

DD22..22 HHaajjóókk  óóvváássaaii
Ha egy hajó egy olyan, a versenyterületen történt eset miatt óv,
amely a 2. rész egy szabályának, a 31. vagy a 42. szabálynak
megsértését feltételezi, nem jogosult tárgyalásra, és a követke-
zôt kell alkalmazni:
(a) Az „Óvlak” („Protest”) szót kell kiáltania, és jól láthatóan ki

kell tûznie egy piros lobogót az elsô észszerû alkalommal.
(b) A hajók számára idôt kell hagyni, hogy azok válaszoljanak.
(c) Ha egyik hajó sem vállal büntetést, vagy egyértelmûen jel-

zi, hogy büntetést fog vállalni, a döntôbírónak kell eldönte-
nie, hogy büntet-e egy hajót.

(d) Ha több, mint egy hajó sért szabályt, egy döntôbírónak kell
eldöntenie, hogy bünteti-e bármelyik hajót, amely nem vál-
lalt büntetést.

(e) A döntôbíró a D2.4 szabály szerint jelezze a döntést.
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DD22..33 DDöönnttôôbbíírróókk  áállttaall  kkeezzddeemméénnyyeezzeetttt  bbüünntteettéésseekk
Egy döntôbíró büntethet egy hajót egy másik hajó óvása nélkül,
vagy értesítheti az óvási bizottságot az esetrôl, vagy mindkettôt
megteheti, ha a hajó
(a) megsérti a 31. vagy a 42. szabályt, és nem vállal büntetést;
(b) megsérti a 2. rész egy szabályát, és érintkezik a saját csapa-

tának egy másik hajójával, vagy egy másik futamon részt-
vevô hajóval, és egy hajó sem vállal büntetést;

(c) megsért egy szabályt, amivel a csapata elônyre tesz szert,
annak ellenére, hogy ô vagy egy másik hajó a csapatából
büntetést vállal;

(d) megsérti a 14. szabályt és kár vagy sérülés keletkezett;
(e) megsérti a D1.3(b) szabályt;
(f) nem vállal egy döntôbíró által jelzett büntetést;
(g) sportszerûtlenséget követ el.
A döntôbíró a D2.4 szabály szerint jelezze a döntését.

DD22..44 AA  ddöönnttôôbbíírróó  jjeellzzéésseeii
Egy döntôbíró a következô szerint jelezze a döntését egy hosszú
hangjel és egy lobogó kitûzésével:
(a) Nincs büntetés: egy zöld-fehér lobogó.
(b) Egy vagy több hajó büntetése: piros lobogó. A döntôbíró ki-

áltsa vagy jelezze mindegyik büntetett hajó azonosító jelzését.
(c) Az óvási bizottság értesítése az esetrôl: egy fekete-fehér lo-

bogó.
DD22..55 DDöönnttôôbbíírróókk  áállttaall  kkiisszzaabbootttt  bbüünntteettéésseekk

Egy döntôbíró által büntetett hajónak kétfordulós büntetést kell
vállalnia. Azonban ha a D2.3 alapján szabnak ki büntetést, és
egy döntôbíró kiáltja vagy jelzi a fordulók számát, a hajónak a
megfelelô számú egyfordulós büntetést kell vállalnia.
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DD22..66 MMááss  eelljjáárráássookkkkaall  kkaappccssoollaattooss  kkoorrllááttoozzáássookk
(a) A D2.5 szabály megsértéséért egy hajó nem óvhat.
(b) A döntôbírók döntései, cselekedetei vagy azok hiánya nem

lehet
(1) orvoslati kérelem alapja,
(2) fellebbezés alapja a 70. szabály alapján, vagy
(3) egy elrajtolt futam érvénytelenítésének alapja.

(c) Az óvási bizottság dönthet úgy, hogy mérlegeli az orvoslat
megadását, ha úgy véli, hogy egy hivatalos hajó, beleértve
a döntôbírói hajót, súlyosan zavart egy versenyzô hajót.

DD33 FFUUTTAAMM  PPOONNTTSSZZÁÁMMÍÍTTÁÁSSAA
DD33..11 (a) Minden olyan hajó, amely célba ért és azután nem lépett

vissza, a célba érési helyével egyenlô pontszámot kapja. Az
összes többi hajót a versenyezni jogosult hajók számával
megegyezô pontszámmal kell értékelni.

(b) Ha egy hajót OCS-ként értékelnek, 10 pontot kell hozzáad-
ni a pontszámához, kivéve, ha a rajtjelzés után a lehetô
leghamarabb kiállt a futamból.

(c) Ha egy hajó nem vállal egy döntôbíró által a célvonalnál
vagy annak közelében kiszabott büntetést, visszalépettként
kell értékelni.

(d) Ha egy hajót célba érése után visszalépettként értékelnek,
minden hajót, amelynek rosszabb célba érési helye van,
egy hellyel elôrébb kell helyezni. 

(e) Amikor egy óvási bizottság úgy dönt, hogy egy hajó, ame-
lyik egy fél az óvásban, megsértett egy szabályt, és nem
mentesül,
(1) ha a hajó nem vállalt büntetést, 6 pontot kell hozzáad-

ni a pontszámához. 
(2) ha a hajó csapata elônyre tett szert egy büntetés vállalása

vagy kiszabása ellenére, a hajó pontszámát növelhetik.
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(3) ha egy hajó megsértette az 1. vagy a 2. szabályt, vagy
kárt vagy sérülést okozva megsértette a 14. szabályt,
vagy akkor sértett meg egy szabályt, amikor nem volt
versenyben, akkor fél vagy több futamgyôzelem levon-
ható a csapatától, vagy nem szabnak ki büntetést. Az el-
vett futamgyôzelmeket nem adhatják át más csapatnak.

DD33..22 Ha egy csapat összes hajója célba ért, kiállt, visszalépett vagy
nem rajtolt el, a másik csapat versenyben lévô hajóit ekkor úgy
kell értékelni, mintha célba értek volna.

DD33..33 A kevesebb pontot elérô csapat nyeri a futamot. Ha a csapatok
pontszáma megegyezik, az nyer, amelyiknek nincs elsô helyezése. 

DD44 VVEERRSSEENNYY  PPOONNTTSSZZÁÁMMÍÍTTÁÁSSAA
DD44..11 TTeerrmmiinnoollóóggiiaa

(a) Egy versenyforma egy vagy több szakaszból áll.
(b) A körmérkôzéses szakaszban a csapatokat egy vagy több

csoportba osztják, amelyekben egy vagy több körmérkô-
zést vitorláznak. 

(c) A körmérkôzés során a csapatok egy menetrend szerint egy-
szer vitorláznak csoportjuk minden csapata ellen.

(d) A kieséses szakaszban a csapatok egy vagy több fordulóból
álló meccset vitorláznak. Egy meccs egy vagy több futamból
áll két csapat között.

DD44..22 VVeerrsseennyyffoorrmmaa
(a) A versenyutasításnak tartalmaznia kell a versenyformát és a

szakaszokat, valamint bármilyen speciális pontszámítási sza-
bályt.

(b) A verseny befejezésének érdekében a versenyrendezôség
bármilyen észszerû idôben módosíthatja vagy befejezheti a
versenyforma bármelyik részét figyelembe véve a nevezette-
ket, az idôjárást, az idôkorlátokat vagy bármilyen lényeges
tényezôt.
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DD44..33 KKöörrmméérrkkôôzzéésseess  sszzaakkaasszz  ppoonnttsszzáámmííttáássaa
(a) Körmérkôzéses szakaszban a csapatokat a nyert futamok

száma szerint kell sorrendbe állítani, a legtöbbet nyerô az el-
sô. Ha egy körmérkôzés sorozatban a csapatok nem egyen-
lô számú futamot futottak, a nyert futamok százalékai sze-
rint kell sorrendbe állítani, a legnagyobb az elsô.

(b) Azonban amikor egy körmérkôzéses szakaszt befejeztek
amelyben a tervezett futamoknak kevesebb, mint 80%-át
rendezték meg, a szakasz futamainak eredményeit nem kell
figyelembe venni, de a holtversenyek feloldásához használ-
ható azon hajók között a csoportban, akik vitorláztak egy-
más ellen a befejezett körmérkôzésben.

(c) Egy elôzô körmérkôzéses szakasznak az eredményei csak
akkor vihetôk tovább, ha a versenyutasítás úgy rendelkezik. 

DD44..44 HHoollttvveerrsseennyyeekk  ffeelloollddáássaa  eeggyy  kköörrmméérrkkôôzzéésseess  sszzaakkaasszzbbaann
Egy körmérkôzéses szakaszban a holtversenyeket csak az abban
a szakaszban elért eredményeket felhasználásával kell feloldani.
(a) Ha az összes holtversenyben álló csapat a szakaszban leg-

alább egyszer vitorlázott egymással, a holtversenyt az aláb-
bi sorrendben kell feloldani.
(1) A megnyert futamok százaléka az összes futamból a

holtversenyben álló csapatok között, a legnagyobb leg-
elôbb;

(2) Futamonkénti átlagpontszám a holtversenyben álló csa-
patok között, a legalacsonyabb legelôbb;

(3) Ha két csapat még mindig holtversenyben van, az utol-
só egymás elleni futamot nyerô csapat a gyôztes;

(4) A legkisebb átlagpont azon ellenfelek ellen, akikkel
mindkét csapat vitorlázott, a legkisebb legelôbb;

(5) Szétvitorlázás, amennyiben lehetséges, különben sorso-
lással.

(b) Egyébként a holtversenyt csak a (4) és (5) lépések haszná-
latával kell feloldani.

(c) Ha egy holtversenyt részben sikerült feloldani az elôbbiek
alapján, a további holtversenyeket újból a D4.4(a) vagy (b)
szabállyal kell feloldani, ahogy megfelelô.
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DD44..55 KKiieesséésseess  sszzaakkaasszz  ppoonnttsszzáámmííttáássaa
(a) Egy fordulót nem szabad értékelni, amíg legalább egy futa-

mot nem fejeztek be minden mérkôzésbôl abban a forduló-
ban. A döntô és bronzmérkôzés különbözô fordulók. 

(b) A meccs gyôztese az a csapat, amely elôször megnyer annyi
futamot, amennyit a versenyutasítás elôírt. Ha egy meccset be-
fejeztek, a gyôztes az a csapat, amelynek a legtöbb futamgyô-
zelme van az adott meccsen vagy ha ott holtverseny van, az
a csapat nyer, amely az utolsó futamot nyerte a meccsen. 

(c) (1) Azokat a csapatokat, amelyek nyernek egy fordulóban
elôrébb kell sorolni, mint azokat, amelyek veszítenek.

(2) Azok a csapatok, amelyek veszítenek egy fordulóban és
nem vitorláznak újra ugyanazon helyezést kapják.

(3) Egy olyan fordulót, amelyet nem értékelnek, a csapato-
kat a verseny elôzô szakaszában elért helyezésük szerint
kell rangsorolni, a különbözô csoportokból érkezô csa-
patokat külön kell rangsorolni.

DD55 AA  RREENNDDEEZZÔÔ  SSZZEERRVVEEZZEETT  ÁÁLLTTAALL  BBIIZZTTOOSSÍÍTTOOTTTT  HHAAJJÓÓKK  
MMEEGGHHIIBBÁÁSSOODDÁÁSSAAII

DD55..11 A D5 szabály akkor kell alkalmazni, ha a hajókat a rendezô
szervezet biztosítja.

DD55..22 Amikor egy hajó meghibásodik a versenyterületen, úgy kérhet
pontszámmódosítást, hogy a meghibásodást követô elsô észsze-
rû alkalommal kitûz egy piros lobogót, és viseli mindaddig,
amíg azt a versenyrendezôség vagy egy döntôbíró tudomásul
nem vette. Ha lehetséges, folytassa a versenyzést.

DD55..33 A versenyrendezôség a pontszámmódosításra vonatkozó kérel-
met a D5.4 és a D5.5 szabályok szerint döntse el. A neki meg-
felelô bármilyen módon beszerezheti a bizonyítékokat, és dön-
téseit szóban közölheti.
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DD55..44 Ha a versenyrendezôség úgy dönt, hogy a hajó célba érési he-
lye lényegesen rosszabb lett, és a meghibásodás nem a legény-
ség hibájából következett be, valamint hasonló körülmények
között kellô felkészültségû legénység sem kerülhette volna el a
meghibásodást, akkor a lehetô legméltányosabb döntést hozza
meg. Ez lehet a futam érvénytelenítése és újravitorlázása, vagy
ha a hajó célba érési helye elôrelátható volt, úgy annak a hely-
nek megfelelô pontszám odaítélése. Ha a hajó meghibásodá-
sakor elfoglalt helye kétséges volt, a kétséget a hajó kárára kell
feloldani.

DD55..55 Egy hibás felszerelési tárgy miatti, vagy egy ellenfél szabálysér-
tése által okozott meghibásodást rendszerint nem rónak fel a le-
génység hibájának, azonban gondatlan kezelés, felborulás,
vagy azonos csapathoz tartozó hajó szabálysértése miatt bekö-
vetkezô meghibásodást igen. A legénység hibájának megítélé-
sében lévô bármely kételyt a hajó javára kell eldönteni.
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EE  FFÜÜGGGGEELLÉÉKK

RÁDIÓTÁVIRÁNYÍTÁSÚ VITORLÁZÁS 
VERSENYSZABÁLYAI
A rádiótávirányítású hajók versenyeit A vitorlázás versenyszabályai sze-
rint kell vitorlázni, az e függelékben leírt módosításokkal.
Megjegyzés: A döntôbírókkal rendezett rádiótávirányítású versenyek kí-
sérleti szabályai a World Sailing weboldalán érhetôk el.

EE11 AA  MMEEGGHHAATTÁÁRROOZZÁÁSSOOKK,,  AA  TTEERRMMIINNOOLLÓÓGGIIAA  ÉÉSS  
AAZZ  11..,,  22..  ÉÉSS  77..  RRÉÉSSZZEEKK  SSZZAABBÁÁLLYYAAIINNAAKK  MMÓÓDDOOSSÍÍTTÁÁSSAAII

EE11..11 MMeegghhaattáárroozzáássookk
Az Összeférhetetlenség meghatározása a következôvel egészül ki:
Azonban egy megfigyelônek nincs összeférhetetlensége csak
azért, mert versenyzô.
A Zóna meghatározásában a távolság négy testhosszra módosul.

Új meghatározás:
MMoozzggáásskkéépptteelleenn Egy hajó mozgásképtelen, amikor nem tudja
folytatni a menetet.

EE11..22 TTeerrmmiinnoollóóggiiaa
A Bevezetés Terminológia bekezdése a következôképpen mó-
dosul:
(a) „Hajó” jelenti, azt a vitorlást, amelyet rádiójelekkel irányítanak

és nincsen legénysége. Azonban az 1. és a 5. rész szabálya-
iban, az E6 szabályban és a Fél és Óvás meghatározásaiban
a „hajó” magában foglalja a versenyzôt, aki irányítja.

(b) „Versenyzô” jelenti azt a személyt, aki rádiójelekkel irányít-
ja a hajót.

(c) A versenyszabályokban, de nem annak függelékeiben, a
„verseny” fônevet „menet”-tel kell helyettesíteni. Az E függe-
lékben egy futam egy vagy több menetbôl áll, és akkor fe-
jezôdik be, ha utolsó menetének vége van.
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EE11..33 AAzz  11..,,  22..  ééss  77..  rréésszz  sszzaabbáállyyaaii
(a) Az 1.2 szabály törölve.
(b) A 20.1 és 20.3 szabályok szerinti felszólításoknak tartal-

mazniuk kell a „hely” és „fordul” szavakat és a felszólító ha-
jó vitorlaszámát, bármilyen sorrendben.

(c) A 22. szabály a következôre módosul: „Ha lehetséges, egy
hajónak ki kell kerülnie egy mozgásképtelen hajót.”

(d) A 90.2(c) szabály a következôre módosul:
A versenyutasítás változásait szóban is közölhetik minden
érintett versenyzôvel az érintett futam vagy menet figyelmez-
tetô jelzése elôtt. Ha helyénvaló, a módosításokat írásban
meg kell erôsíteni.

EE22 VVEERRSSEENNYYZZÉÉSS  KKÖÖZZBBEENNII  TTOOVVÁÁBBBBII  SSZZAABBÁÁLLYYOOKK
Az E2 szabály csak akkor alkalmazható, ha a hajók vveerrsseennyybbeenn
vannak.

EE22..11 FFeellsszzóóllííttáássssaall  kkaappccssoollaattooss  kköövveetteellmméénnyyeekk
(a) Úgy kell felszólítani és adott esetben a felszólítást megismé-

telni, hogy a versenyzô, akit felszólítunk, valószínûsíthetôen
meghallja azt.

(b) Amikor egy szabály megköveteli egy hajótól, hogy szólítson
fel vagy válaszoljon, a hajót irányító versenyzônek kell fel-
szólítania.

(c) A hajó vitorlaszámát számjegyenként kell kimondani, pl.
„egy, öt” és nem „tizenöt”.

EE22..22 TTaannááccssaaddááss
Egy versenyzô nem adhat taktikai vagy stratégiai tanácsot egy
hajót irányító olyan versenyzônek, aki versenyben van.

EE22..33 RRááddiióóiirráánnyyííttáásstt  eellvveesszzttôô  hhaajjóókk
Egy versenyzô, aki elvesztette a rádióirányítást hajója felett,
azonnal kiáltsa „a [hajója vitorlaszáma] irányítás nélkül (out of
control)”, és a hajónak ki kell állnia. 

EE22..44 AAddóóaanntteennnnáákk
Ha egy rádiójelet továbbító antenna kihúzva hosszabb, mint
200 mm, az ezt meghaladó részt megfelelôen védeni kell.
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EE22..55 RRááddiióóffrreekkvveenncciiááss  iinntteerrffeerreenncciiaa
Más hajók irányítását zavaró rádiójelek kibocsátása tilos. Egy
versenyzô, aki megsértette ezt a szabályt, nem versenyezhet
mindaddig, amíg a versenyrendezôség nem engedélyezi.

EE33 FFUUTTAAMMOOKK  VVEEZZEETTÉÉSSEE
EE33..11 IIrráánnyyííttóótteerrüülleett

Ha a versenyutasítás nem jelöl ki irányítóterületet, akkor az
nincs korlátozva. A versenyzôknek ezen a területen belül kell tar-
tózkodniuk, amikor a versenyben lévô hajójukat irányítják, kivé-
ve azt a rövid idôt, amíg kezelik, majd elengedik, vagy újra víz-
re teszik a hajójukat.

EE33..22 VVíízzrreettéétteellii  tteerrüülleett
Ha a versenyutasítás nem jelöl ki vízretételi területet és írja elô
használatát, akkor az nincs korlátozva.

EE33..33 PPáállyyaattáábbllaa
Amikor a versenyutasítás elôírja, hogy legyen egy pályarajzot
bemutató tábla, azt az irányítóterületen vagy közvetlen közelé-
ben kell elhelyezni.

EE33..44 RRaajjttoollááss  ééss  ccééllbbaa  éérrééss
(a) A 26. szabály a következôre módosul:

A meneteket egyperces idôközönként adott figyelmeztetô,
elôkészítô és rajtjelzésekkel kell elrajtoltatni. A rajtot megelô-
zô percben további hangjeleknek vagy szóbeli jelzéseknek
kell lennie 10 másodperces idôközönként, majd az utolsó
10 másodpercben másodpercenként. Minden jelzést a
hangjel elejétôl kell idôzíteni.

(b) A rajt- és célvonalnak a rajt- és céljelek pálya felôli oldalai
között kell lennie.

EE33..55 EEggyyéénnii  vviisssszzaahhíívvááss
A 29.1 szabály a következôre módosul:
Ha egy hajó rajtjelzésekor a hajótest bármely része a rajtvonal
pálya felôli oldalán van, vagy amikor meg kell felelnie a 30.1
szabálynak, a versenyrendezôségnek azonnal kiáltania kell:
„Visszahívás (recall) [vitorlaszámok]”. Ha a 30.3 vagy 30.4 sza-
bály alkalmazható, akkor ez a szabály nem.
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EE33..66 ÁÁllttaalláánnooss  vviisssszzaahhíívvááss
A 29.2 szabály a következôre módosul:
Amikor a rajtjelzéskor a versenyrendezôség képtelen azonosíta-
ni a vonal pálya felôli oldalán lévô hajókat, vagy amelyekre a
30. szabály alkalmazható, vagy hiba történt a rajteljárásban, a
versenyrendezôség kiálthatja: „általános visszahívás” (general
recall) és két hangos hangjelet ad. 

EE33..77 AAzz  UU  lloobbooggóó  ééss  aa  ffeekkeettee  lloobbooggóó  sszzaabbáállyyaaii
Ha a versenyrendezôség értesít egy hajót, hogy az megsértette
a 30.3 vagy 30.4 szabályt, a hajónak azonnal el kell hagynia
a pálya területét.

EE33..88 TToovváábbbbii  mmóóddoossííttáássookk  aa  33..  rréésszz  sszzaabbáállyyaaiibbaann
(a) A 30.2 és 33. szabály törölve.
(b) A versenyrendezôség összes jelzését szóban vagy más hang-

jelekkel kell adni. Látható jelzések nem szükségesek, kivéve,
ha a versenyutasítás másképp rendelkezik.

(c) Pályarövidítés nem lehetséges.
(d) A 32.1(a) szabály a következôre módosul: „viharos idô vagy

villámlás miatt,”.
EE33..99 MMoozzggáásskkoorrllááttoozzootttt  vveerrsseennyyzzôôkk

A versenyrendezôség hozhat vagy engedélyezhet olyan észsze-
rû rendelkezéseket, amelyek a mozgáskorlátozott versenyzôket
segítik abban, hogy a lehetô legegyenlôbb feltételekkel verse-
nyezzenek. Egy hajó vagy az azt irányító versenyzô, amely ilyen
segítséget kap, beleértve egy támogató személy segítségét, nem
sérti meg a 41. szabályt.
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EE44 AA  44..  RRÉÉSSZZ  SSZZAABBÁÁLLYYAAII
EE44..11 AA  44..  rréésszz  ttöörröölltt  sszzaabbáállyyaaii

A 40., 44.3, 45., 48., 49., 50., 52., 54., 55. és 56. szabályok
törölve.

EE44..22 KKüüllssôô  sseeggííttsséégg
A 41. szabály a következôre módosul:
A hajó vagy a hajót irányító versenyzô nem kaphat külsô forrás-
ból származó segítséget, kivéve, ha
(a) segítségre szorul közvetlenül a versenyzô megbetegedése

miatt, vagy megsebesült vagy veszélyben van;
(b) a hajó összeakadt egy másik hajóval, egy másik versenyzôtôl;
(c) a hajó mozgásképtelen, vagy veszélyben van, a versenyren-

dezôségtôl;
(d) a segítség minden versenyzô számára szabadon elérhetô in-

formáció;
(e) az információt kéretlenül, egy érdekkel nem rendelkezô for-

rástól kapja. Egy versenyzô nem érdektelen forrás, kivéve,
ha megfigyelôként tevékenykedik.

EE44..33 BBüünntteettééssvváállllaallááss
A 44.1 szabály a következôre módosul:
A hajó egy egyfordulós büntetést vállalhat, ha egy versenyben
történt eset során megsérthette a 2. rész egy vagy több szabá-
lyát vagy a 31. szabályt. Azonban
(a) amikor ugyanazon eset során megsérthette a 2. rész egy

szabályát és a 31. szabályt is, nem kell a 31. szabály meg-
sértéséért járó büntetést vállalnia;

(b) ha a hajó büntetésvállalása ellenére, szabálysértésével elôny-
re tett szert a menetben vagy a futamban, büntetésként annyi
egyfordulós büntetést kell vállalnia, amíg az elônyét elveszíti;

(c) ha a hajó súlyos kárt okozott, vagy a 2. rész egy szabályá-
nak megsértésével egy másik hajót mozgásképtelenné tett és
az kiállt, büntetésként ki kell állnia.
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EE44..44 FFeelleellôôss  sszzeemmééllyy
A 46. szabály a következôre módosul: „A hajót benevezô tagnak
vagy szervezetnek meg kell jelölnie a versenyzôt. Lásd a 75. sza-
bályt.”

EE55 VVEERRSSEENNYYZZÉÉSS  MMEEGGFFIIGGYYEELLÔÔKKKKEELL  ÉÉSS  DDÖÖNNTTÔÔBBÍÍRRÓÓKKKKAALL
EE55..11 MMeeggffiiggyyeellôôkk

(a) A versenyrendezôség kijelölhet megfigyelôket, akik lehet-
nek versenyzôk is.

(b) A megfigyelôknek azon hajók vitorlaszámát kell kiáltaniuk,
amelyek jelet vagy másik hajót érintettek.

(c) A menet végén a megfigyelôk jelentsék a versenyrendezô-
ségnek a megoldatlan eseteket és a pálya végigvitorlázásá-
ban elkövetett bármilyen hibát.

EE55..22 MMeeggffiiggyyeellôôkkrree  ééss  ddöönnttôôbbíírróókkrraa  vvoonnaattkkoozzóó  sszzaabbáállyyookk
A megfigyelôknek és a döntôbíróknak az irányítóterületen kell
tartózkodniuk. Nem használhatnak semmi olyan segítséget vagy
eszközt, amelynek segítségével jobban látnak, mint a versenyzôk.

EE66 ÓÓVVÁÁSSOOKK  ÉÉSS  OORRVVOOSSLLAATTII  KKÉÉRREELLMMEEKK
EE66..11 JJoogg  aazz  óóvváássrraa

A 60.1 szabály a következôre módosul:
Egy hajó
(a) óvhat egy másik hajót, de nem a 2., 3. vagy 4. rész egy sza-

bályának feltételezett megsértéséért, kivéve, ha abban a
menetben volt vitorlázásra beosztva, vagy

(b) orvoslatot kérhet.
Azonban egy hajó vagy egy versenyzô nem óvhat az E2 vagy az
E3.7 szabály feltételezett megsértésért.

EE66..22 ÓÓvvááss  eeggyy  vveerrsseennyyzzôô  áállttaall  mmeeggsséérrtteetttt  sszzaabbáállyy  mmiiaatttt
Ha a versenyrendezôség, az óvási bizottság vagy a technikai bi-
zottság tudomására jut, hogy egy versenyzô megsérthetett egy
szabályt, óvhatja a versenyzô által irányított hajót.
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EE66..33 AAzz  óóvvootttt  éérrtteessííttééssee
A 61.1(a) szabály a következôre módosul:
Az óvó hajó az elsô észszerû alkalommal köteles értesíteni a má-
sikat. Amikor óvása egy, a versenyterületen történt esetre vonat-
kozik, a következôképpen kell kiáltania: „[A saját vitorlaszáma]
óvja (protest) [a másik hajó vitorlaszámát]”.

EE66..44 AA  vveerrsseennyyrreennddeezzôôsséégg  éérrtteessííttééssee
A óvó vagy orvoslatot kérô hajó egy olyan eset kapcsán, amely
a versenyzés közben történt, értesítse a versenyrendezôséget,
amilyen hamar észszerûen lehetséges a célba érés vagy kiállás
után.

EE66..55 HHaattáárriiddôôkk
Egy óvást, orvoslati vagy újranyitási kérelmet a menetben utol-
só hajó célba érését vagy az esetet követô 10 percen belül kell
beadni a versenyrendezôséghez, attól függôen, hogy melyik a
késôbbi.

EE66..66 OOrrvvoossllaatt
A 62.1 szabály a következôvel egészül ki:
(e) a versenyrendezôség által elismert külsô rádiófrekvenciás in-

terferencia miatt, vagy
(f) mert mozgásképtelen lett egy olyan hajó miatt, amely meg-

sértette a 2. rész egy szabályát, vagy egy nem versenyben lé-
vô, kitérni köteles vízijármû miatt állt ki.

EE66..77 JJoogg  aa  jjeelleennllééttrree
A 63.3(a) „maguk is a hajón tartózkodtak az eset idején” a kö-
vetkezôre módosul: „az egyes hajók irányítására megjelölt ver-
senyzôk”.

EE66..88 BBiizzoonnyyííttéékkookk  mmeeggiissmmeerrééssee  ééss  ttéénnyyeekk  mmeeggáállllaappííttáássaa
Új 63.6(e) szabály:
(e) Amikor egy óvás a 2., 3. vagy 4. rész szabályainak feltéte-

lezett megsértésére vonatkozik, mindegyik tanúnak az irányí-
tóterületen kellett lennie az eset idején. Ha a tanú egy ver-
senyzô, aki nem megfigyelôként tevékenykedett, neki is az
adott futamra beosztott versenyzônek kellett lennie.
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EE66..99 OOrrvvoossllaattii  ddöönnttéésseekk
A 64.3 szabály a következôvel egészül ki:
Ha egy hajó orvoslatot kapott, mert kár keletkezett benne, az or-
voslatnak tartalmaznia kell egy észszerû idôt, de nem több,
mint 30 percet, hogy a javításokat elvégezzék a következô me-
nete elôtt.

EE77 BBÜÜNNTTEETTÉÉSSEEKK
Amikor egy óvási bizottság úgy dönt, hogy egy hajó, amely fél
volt az óvástárgyaláson, megsértett egy szabályt, de nem a 2.,
3. vagy 4. rész egy szabályát, akkor vagy
(a) zárja ki a futamból, vagy valahány pontot (beleértve a nul-

lát és tört számokat) adjon hozzá a pontszámához. A bün-
tetést abban a futamban vagy menetben kell alkalmazni,
amelyikben a szabálysértés történt, egyébként a hajó követ-
kezô futamára vagy menetére kell alkalmazni. Amikor a
pontokat hozzáadták, a többi hajó pontszáma nem módo-
sítható; vagy

(b) kötelezze a hajót, hogy a következô elrajtoltatott, vissza nem
hívott és nem érvénytelenített menetében a rajtjelzése után
a lehetô leghamarabb vállaljon egy vagy több egyfordulós
büntetést.

Azonban ha a hajó a G függelék egy szabályát, vagy az E8 sza-
bályt sértette meg, az óvási bizottság a G4 szabálynak megfe-
lelôen járjon el.

EE88 AA  GG  FFÜÜGGGGEELLÉÉKK  MMÓÓDDOOSSÍÍTTÁÁSSAAII,,  MMEEGGKKÜÜLLÖÖNNBBÖÖZZTTEETTÔÔ  
JJEELLZZÉÉSSEEKK  AA  VVIITTOORRLLÁÁNN
A G1 szabály az országjelzések táblázatát kivéve a következôre
módosul:

GG11  WWOORRLLDD  SSAAIILLIINNGG  ÉÉSS  IIRRSSAA  OOSSZZTTÁÁLLYYHHAAJJÓÓKK
Ez a szabály az összes World Sailing vagy Nemzetközi Rádiótáv-
irányítású Vitorlás Szövetség (IRCA) által adminisztrált vagy elis-
mert osztályának hajójára vonatkozik.
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GG11..11 AAzzoonnoossííttááss
(a) A World Sailing vagy az IRSA hajójának fel kell tüntetnie az

osztályjelzését, az ország jelzését és vitorlaszámát a G1 sza-
bály szerint, kivéve, ha az osztályszabályai másként rendel-
keznek. 

(b) A világ- és kontinensbajnokságokon a vitorláknak meg kell
felelniük ezeknek a szabályoknak. Egyéb versenyeken felel-
jenek meg ezeknek a szabályoknak, vagy más, az elsô bi-
zonylatolásuk idejében alkalmazható szabálynak.

GG11..22 OOrrsszzáággjjeellzzéésseekk
Minden nemzetközi versenyen résztvevô hajónak fel kell tüntet-
nie az országjelzésnek megfelelô betûit, jelölve:
(a) ha a 75(a) szabály szerint nevezett, a nemzetiség szerinti

nemzeti hatóság, a lakóhely, a tulajdonos vagy a tag hova-
tartozása szerint. 

(b) ha a 75(b) szabály szerint nevezett, a szervezet nemzeti ha-
tósága, amely benevezte.

A szabály céljából nemzetközi versenyek a világ- és kontinens-
bajnokságok, valamint azok a versenyek, amelyeket a verseny-
kiírásuk és versenyutasításuk nemzetközi versenynek ír ki.
Megjegyzés: Az országjelzések táblázatának legfrissebb változa-
ta elérhetô a World Sailing weboldalán.

GG11..33 VViittoorrllaasszzáámmookk
(a) A vitorlaszámnak a hajó regisztrációs számának utolsó két

számjegye, vagy a versenyzô vagy a tulajdonos egyéni szá-
ma kell hogy legyen, amit a releváns hatóság adott ki. 

(b) Ha egyezés van a vitorlaszámok között vagy ha egy szám
félreolvasható, a versenyrendezôségnek meg kell követelnie,
hogy egy vagy több hajó más számra módosítsa a vitorla-
számát.
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GG11..44 RRéésszzlleetteess  lleeíírrááss
(a) Az országjelzésnek és vitorlaszámnak nagy betûknek és arab

számoknak, tisztán olvashatónak és azonos színûnek kell
lenniük. Kereskedelemben elérhetô betûtípusok, amelyek leg-
alább olyan jól olvashatóak, mint a Helvetica, elfogadható.

(b) A betûk és a számok magasságainak és betûközeinek a kö-
vetkezôknek kell lenniük:

Dimenzió Minimum Maximum
Vitorlaszám magassága 100 mm 110 mm
Egymás melletti számok közötti távolság 20 mm 30 mm
Országjelzés magassága 60 mm 70 mm
Egymás melletti betûk közötti távolság 13 mm 23 mm

GG11..55 EEllhheellyyeezzééss
(a) Az osztályjelzést, vitorlaszámot és országjelzést a következô-

képp kell elhelyezni:
(1) a vitorla minkét oldalán;
(2) a jobb oldali legfelül;
(3) megközelítôleg vízszintesen;
(4) nem kevesebb, mint 40 mm magassági különbséggel a

számok és a betûk között a vitorla két ellenoldalán;
(5) nem kevesebb, mint 20 mm magassági különbséggel az

osztályjelzések között a vitorla két ellenoldalán.
Azonban szimmetrikus vagy fordított osztályjelzés elhelyez-
hetô egymásnak hátoldalával.

(b) A nagyvitorlán a vitorlaszámokat a következôképp kell elhe-
lyezni:
(1) az osztályjelzés alatt;
(2) a vitorla elsôélre merôlegesen a hátsóél negyedéhez hú-

zott vonal felett;
(3) az országjelzések felett;
(4) elegendô helyet hagyva a vitorlaszám elôtt egy „1”-es

elôtagnak.
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GG11..66 KKiivvéétteelleekk
(a) Ahol a vitorla mérete nem teszi lehetôvé, hogy megfeleljen

a G1.2 szabálynak (Országjelzések), akkor a G1.2, G1.4 és
G1.5 szabályokban a következô sorrend szerint kivételeket
kell alkalmazni. Az országjelzés betûi
(1) elhelyezhetôk a vitorlaszámok alatt kevesebb különb-

séggel, mint 30 mm, de nem kevesebb, mint 20 mm;
(2) elhelyezhetôk a vitorla két oldalán kevesebb különbség-

gel, mint 30 mm, de nem kevesebb, mint 20 mm;
(3) csökkenthetôek a magasságukban 45 mm-nél kisebbre,

de nem kisebbre, mint 40 mm;
(4) elhagyhatók.

(b) Ahol a vitorla mérete nem teszi lehetôvé, hogy megfeleljen
a G1.3 szabálynak (Vitorlaszámok), akkor a G1.4 és G1.5
szabályokban a következô sorrend szerint kivételeket kell
alkalmazni. 
A vitorlaszámok
(1) a meghatározott vonal alatt lehetnek;
(2) a két ellentétes oldalon 30 mm-nél kisebb különbséggel

elhelyezhetôk, de nem kevesebb, mint 20 mm-rel;
(3) magasságuk kisebb lehet 90 mm-nél, de nem kisebb,

mint 80 mm;
(4) elhagyhatók az összes vitorlán, kivéve a legnagyobbon;
(5) lecsökkenthetô a magasságuk, amíg a legnagyobb vitor-

lán el nem férnek.
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FF  FFÜÜGGGGEELLÉÉKK

KITE VERSENYSZABÁLYOK
A kite pályaversenyeket A vitorlázás versenyszabályai szerint, az e füg-
gelékében leírt módosításokkal kell lebonyolítani. A versenyszabályok
más részeiben szereplô „hajó” kifejezés értelemszerûen „kite-ot” vagy
„hajót” jelent.
Megjegyzés: más kite versenyformák (rövidtávú, kitecross, szlalom,
boarder X) vagy más versenyek (mint freestyle, hullám, big air, sebessé-
gi) szabályait nem tartalmazza ez a függelék. Ezeknek a szabályoknak
az aktuális változataira mutató hivatkozások megtalálhatók a World
Sailing weboldalán.

AA  MMEEGGHHAATTÁÁRROOZZÁÁSSOOKK  MMÓÓDDOOSSÍÍTTÁÁSSAAII
A Tisztán hátul és tisztán elöl, fedésben, Célba érés, Kitérés, Szél alatt
és szél felôl, Jelhely, Akadály, Rajtolás, Csapáson, jobbcsapás vagy
balcsapás és a Zóna meghatározások a következôkre módosulnak.
TTiisszzttáánn  hhááttuull  ééss  ttiisszzttáánn  eellööll,,  ffeeddééssbbeenn
Egy kite tisztán hátul van, amikor teste a másik kite deszkájának leghát-
só pontjában, a kite deszkájának hossztengelyére merôlegesen húzott
képzeletbeli egyenes mögött van. A másik kite tisztán elöl van. A kite-
ok fedésben vannak, amikor egyikük sincs tisztán hátul. Azonban fedés-
ben vannak akkor is, amikor egy közbensô kite mindkettôvel fedésben
van. Ha észszerû kétely merül fel, hogy két kite fedésben van-e, akkor
azt kell feltételezni, hogy nincsenek fedésben. Ezek a kifejezések azo-
nos csapáson lévô kite-okra mindig alkalmazhatók. Ellentétes csapáson
lévô kite-okra csak akkor alkalmazhatók, amikor a valódi szél irányá-
hoz képest mindketten 90 foknál nagyobb szögben vitorláznak.
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CCééllbbaa  éérrééss
Egy kite célba ér, amikor – miután rajtolt –, a deszka vagy a versenyzô
bármely része keresztezi a célvonalat a pálya irányából, miközben a
versenyzô érintkezésben van a deszkával. Azonban nem ért célba, ha
a célvonal keresztezése után

(a) büntetést vállal a 44.2 szabály alapján,
(b) a pálya végigvitorlázásában a célvonalon vétett hibáját ja-

vítja, vagy
(c) folytatja a pálya végigvitorlázását.

KKiittéérrééss
Egy kite kitér egy útjogos kite elôl

(a) ha az útjogos kite anélkül tud továbbvitorlázni menetirá-
nyán, hogy elkerülési mûveletet végezne, és

(b) amikor a kite-ok fedésben vannak, ha az útjogos kite képes
mindkét irányba megváltoztatni menetirányát vagy bármely
irányba mozgatni az ernyôjét anélkül, hogy azonnali érint-
kezés következne be.

SSzzééll  aallaatttt  ééss  sszzééll  ffeellôôll
A kite szél alatti oldala az, amelyik távolabb van vagy volt a széltôl, mi-
elôtt szélbe állt. Azonban mélyen szél alá (falsolva) vagy teljesen hát-
szélben vitorlázva a kite szél alatti oldala az, amelyiken az ernyôje el-
helyezkedik. Az ellentétes oldal a szél felôli oldal. Amikor két kite azo-
nos csapáson fedésben van, akkor az a kite, amelyiknek a deszkája a
másik deszkájának szél alatti oldalán van, a szél alatti kite, a másik pe-
dig a szél felôli kite.

JJeellhheellyy
Hely egy kite számára a jel kerüléséhez vagy elhagyásához szükséges
észszerû menetirányán való vitorlázáshoz.
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AAkkaaddáállyy
Egy olyan tárgy, amelyet egy kite, ha feléje vitorlázna és attól 10 méter-
re lenne, nem lenne képes jelentôs irányváltoztatás vagy az ernyô hely-
zetének jelentôs változtatása nélkül elhagyni. Egy olyan tárgy, amelyet
biztonságosan csak egyik oldalán lehet elhagyni, és egy tárgy, terület
vagy vonal, amelyet a versenyutasítás annak nyilvánít, szintén akadály.
Azonban egy versenyben lévô kite nem akadály a többi kite számára, ki-
véve, ha kötelesek neki kitérni, vagy a 22. szabály értelmében kikerülni.
Egy haladó vízijármû, beleértve egy versenyben lévô kite-ot, soha nem
lehet folyamatos akadály.

RRaajjttoollááss
Egy kite akkor rajtol, amikor – miután a rajtjelzéskor vagy azután a
deszka és a versenyzô teljes terjedelmével a rajtvonal rajt elôtti oldalán
volt, és teljesítette a 30.1 szabály követelményeit, amennyiben ezt al-
kalmazták – a deszka vagy a versenyzô bármely része elôször keresz-
tezi a rajtvonalat a rajtvonal rajt elôtti oldala felôl a pálya irányába.

CCssaappáássoonn,,  jjoobbbbccssaappááss  vvaaggyy  bbaallccssaappááss
Egy kite a versenyzô azon kezének megfelelô csapáson, jobbcsapáson
vagy balcsapáson van, amelyik elôrébb lenne, ha a versenyzô a nor-
mális kite-ozó helyzetben (sarokélen kite-ozva mindkét kezével a vezér-
lô rúdon, karjait nem keresztezve) kite-ozna. A kite jobbcsapáson van,
amikor a versenyzô jobb keze lenne elôrébb, és balcsapáson van, mi-
kor a versenyzô bal keze lenne elôrébb.

ZZóónnaa
Egy jel körüli 30 méteren belüli terület. Egy kite a zónában van, ami-
kor deszkájának bármely része a zónán belül van.

A meghatározások a következôkkel egészülnek ki.

FFeellbboorruulltt
Egy kite akkor borult fel, amikor
(a) az ernyôje a vízben van, vagy
(b) a kötelei egy másik kite-éval össze vannak gabalyodva.
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UUggrrááss
Egy kite ugrik, amikor a deszkája, ennek függelékei és a versenyzô nem
érinti a vizet.

ÚÚjjrraaiinndduullááss
(a) Egy kite újraindul attól kezdve, hogy elvesztette a kormányozhatósá-

gát, addig, amíg újra vissza nem nyeri, kivéve, ha felborult.
(b) Egy kite újraindul attól kezdve, hogy az ernyôje kint van a vízbôl, ad-

dig, amíg kormányozható nem lesz.

FF11 AAZZ  11..  RRÉÉSSZZ  SSZZAABBÁÁLLYYAAIINNAAKK  MMÓÓDDOOSSÍÍTTÁÁSSAAII
[Nincsenek módosítások.]

FF22 AA  22..  RRÉÉSSZZ  SSZZAABBÁÁLLYYAAIINNAAKK  MMÓÓDDOOSSÍÍTTÁÁSSAAII
22..  RRÉÉSSZZ  ––  BBEEVVEEZZEETTÔÔ
A bevezetô második mondatában a „sérülést vagy súlyos kárt” módo-
sul a „sérülést, súlyos kárt vagy összegabalyodást” kifejezésre.

1133 FFOORRDDUULLÁÁSS  AALLAATTTT
A 13. szabály törölve.

1166 IIRRÁÁNNYYVVÁÁLLTTOOZZTTAATTÁÁSS  VVAAGGYY  AAZZ  EERRNNYYÔÔ  HHEELLYYZZEETTEE
A 16. szabály a következôre módosul:

1166..11 Amikor egy útjogos kite megváltoztatja menetirányát vagy er-
nyôjének helyzetét, helyet kell adnia a másik kite számára, hogy
az folytathassa a kitérést.

1166..22 Ezen túlmenôen, egy cirkáló szakaszon, amikor a balcsapáson
lévô kite úgy tér ki a jobbcsapáson lévô elôl, hogy ahhoz képest
szél alatt haladjon el, a jobbcsapáson lévô kite nem ejthet le
vagy változtathatja meg ernyôjének helyzetét, ha annak ered-
ményeként a balcsapáson lévô kite-nak – azért, hogy kitérését
folytathassa – azonnal meg kelljen változtatnia menetirányát vagy
ernyôjének helyzetét.

1177 AAZZOONNOOSS  CCSSAAPPÁÁSSOONN,,  ÉÉSSZZSSZZEERRÛÛ  MMEENNEETTIIRRÁÁNNYY
A 17. szabály törölve.
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1188 JJEELLHHEELLYY
A 18. szabály a következôre módosul:

1188..11 AA  1188..  sszzaabbáállyy  aallkkaallmmaazzáássaa
A 18. szabályt akkor kell alkalmazni, amikor a kite-oknak azo-
nos oldalon kell elhagyniuk egy jelet és legalább egyikük a zó-
nán belül van. Azonban a szabály nem alkalmazható
(a) egy a jelhez közeledô és egy azt elhagyó kite között, vagy
(b) ellentétes csapáson lévô kite-ok között.
A 18. szabály nem alkalmazható tovább a kite-ok között, miu-
tán a jelhelyet megadták.

1188..22 JJeellhheellyy  mmeeggaaddáássaa
(a) Amikor az elsô kite eléri a zónát,

(1) ha a kite-ok fedésben vannak, az ekkor külsô helyzetben
levô kite ezt követôen köteles jelhelyet adni a belsô kite
számára.

(2) ha a kite-ok nincsenek fedésben, a zónát el nem ért kite
ezt követôen köteles jelhelyet adni.

(b) Ha a jelhelyre jogosult kite elhagyja a zónát, megszûnik a jo-
gosultsága a jelhelyre, és ha szükséges, a 18.2(a) szabályt
újra alkalmazni kell a kite-oknak az újra alkalmazás pilla-
natában egymáshoz viszonyított helyzetének megfelelôen.

(c) Ha egy kite belsô fedést létesített, és a fedés létrejöttétôl
kezdve a külsô kite képtelen jelhelyet adni, akkor nem köte-
les azt megadni.

1188..33 FFoorrdduullááss  ééss  ppeerrddüüllééss
Amikor egy belsô fedésben lévô, útjogos kite-nak csapást kell
váltania egy jelnél, hogy észszerû menetirányán vitorlázzon, a
csapásváltásáig nem vitorlázhat a jeltôl távolabb, mint ami az
észszerû menetirányán való vitorlázáshoz szükséges. A 18.3
szabály kapu jelnél vagy céljelnél nem alkalmazható, és egy kite
nem büntethetô e szabály megsértéséért, kivéve, ha a szabály
megsértése hatással volt egy másik kite-ra.
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2200 HHEELLYY  AA  FFOORRDDUULLÁÁSSHHOOZZ  AAKKAADDÁÁLLYYNNÁÁLL
A 20.1(a) szabály a következôre módosul:
(a) akadályhoz közeledik, és hamarosan jelentôsen meg kell

változtatnia menetirányát vagy ernyôjének helyzetét az aka-
dály biztonságos elkerüléséhez, és

Új 20.5 szabály:
2200..55 KKaarrjjeellzzéésseekk

A felszólításokkal együtt a következô karjelzéseket kell adni:
(a) ahhoz, hogy helyet kérjen a forduláshoz, ismételten és egy-

értelmûen körözzön az egyik karral a feje felett; és
(b) a „Te fordulj!” („You tack”) felszólításhoz ismételten és egy-

értelmûen mutasson a másik kite-ra és karjával integessen
a szélirányba.

DD  SSZZAAKKAASSZZ  ––  BBEEVVEEZZEETTÔÔ
A D szakasz bevezetôje a következôre módosul:
Amikor a 21. és 22. szabály alkalmazható két kite között, az A és C sza-
kasz szabályai nem alkalmazhatók.

2211 RRAAJJTTOOLLÁÁSSII  HHIIBBÁÁKK,,  BBÜÜNNTTEETTÉÉSSVVÁÁLLLLAALLÁÁSS,,  UUGGRRÁÁSS
A 21.3 szabály a következôre módosul és az új 21.4 szabályt be
kell illeszteni:

2211..33 A rajtjelzés elôtti utolsó percben egy olyan kite-nak, amelyik
megáll, jelentôsen lelassul, vagy amelyik nem halad jelentôsen
elôre, ki kell térnie minden többi kite elôl, kivéve akkor, ha vé-
letlenül felborult.

2211..44 Egy olyan kite-nak, amelyik ugrik, ki kell térnie az elôl, amelyik
nem ezt teszi.

2222 FFEELLBBOORRUULLVVAA,,  ÚÚJJRRAAIINNDDUULLÁÁSSBBAANN,,  ZZÁÁTTOONNYYOONN,,  MMEENNTTÉÉSSBBEENN
A 22. szabály a következôre módosul:

2222..11 Ha lehetséges, egy kite-nak ki kell kerülnie egy olyan kite-ot,
amelyik felborult, megfeneklett vagy egy veszélyben lévô sze-
mélynek vagy vízijármûnek kísérel meg segítséget nyújtani.

2222..22 Egy újrainduló kite-nak ki kell térnie az olyan kite elôl, amely
nem ezt teszi.
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FF33 AA  33..  RRÉÉSSZZ  SSZZAABBÁÁLLYYAAIINNAAKK  MMÓÓDDOOSSÍÍTTÁÁSSAAII
2266 FFUUTTAAMMOOKK  RRAAJJTTOOLLTTAATTÁÁSSAA

A 26. szabály a következôre módosul:
A futamokat a következô jelzések használatával kell rajtoltatni.
Az idôt a látható jelzésektôl kell mérni, a hangjelzések hiányát
nem kell figyelembe venni.

Rajtjelzés elôtti Látható jelzés Hangjelzés Jelentés  
percek 

3 Osztálylobogó Egy Figyelmeztetô jelzés  
2 U vagy fekete lobogó Egy Elôkészítô jelzés  
1 U vagy fekete lobogó Egy hosszú Egyperces 

bevonása
0 Osztálylobogó Egy Rajtjelzés  

bevonása

2299 VVIISSSSZZAAHHÍÍVVÁÁSSOOKK
A 29.1 szabály törölve.

3300 RRAAJJTTBBÜÜNNTTEETTÉÉSSEEKK
A 30.1 és 30.2 szabályok törölve.
A 30.3 és 30.4 szabályban a „hajótest” szó „deszka vagy ver-
senyzô”-re módosul.
A 30.4 szabályban a „vitorlaszám” szó „versenyzôi szám”-ra
módosul.

3311 JJEELL  ÉÉRRIINNTTÉÉSSEE
A 31. szabály a következôre módosul:
Egy versenyben lévô kite nem érinthet egy szél felôli jelet.

3366 ÚÚJJRRAARRAAJJTTOOLLTTAATTOOTTTT  VVAAGGYY  ÚÚJJRRAAVVIITTOORRLLÁÁZZOOTTTT  FFUUTTAAMMOOKK
A 36(b) szabály a következôre módosul:
(b) nem eredményezheti azt, hogy egy kite büntetésben része-

süljön, kivéve, ha megsértette a 2., 30.2, 30.4 vagy 69.
szabályt, vagy ha a 14. szabályban foglalt sérülést vagy sú-
lyos kárt, vagy összegabalyodást okozott.
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FF44 AA  44..  RRÉÉSSZZ  SSZZAABBÁÁLLYYAAIINNAAKK  MMÓÓDDOOSSÍÍTTÁÁSSAAII
4411 KKÜÜLLSSÔÔ  SSEEGGÍÍTTSSÉÉGG

Új 41(e) és 41(f) szabályok:
(e) egy ugyanabban a futamban résztvevô másik versenyzôtôl

kap segítséget az újra elinduláshoz;
(f) a vízreszállási területen a felszerelés cseréjéhez kap segítséget.

4422 MMEEGGHHAAJJTTÁÁSS
A 42. szabály a következôre módosul:

4422..11 AAllaappsszzaabbáállyy
A 42.2 szabályban megengedettek kivételével, versenyzése alatt
egy kite csak a szél és a víz segítségét felhasználva növelheti,
tarthatja fenn vagy csökkentheti sebességét.

4422..22 KKiivvéétteelleekk
(a) Egy kite meghajtható a versenyzô által végzett tevékenység-

gel, ha ehhez nem kap segítséget.
(b) Egy versenyzô úszhat, sétálhat, evezhet mialatt felborult ál-

lapotban van vagy újraindul, feltéve, hogy ezáltal a kite nem
tesz szert jelentôs elônyre.

(c) Bármilyen meghajtási mód megengedett egy veszélyben levô
személy vagy vízijármû megsegítésekor.

4433 MMEENNTTEESSÜÜLLÉÉSS
A 43.1(c) szabály a következôre módosul:
(c) Egy útjogos kite, vagy amelyik azon a helyen vagy jelhelyen

belül vitorlázik, amelyre jogosult, mentesül a 14. szabály
megsértése alól, ha az érintkezés nem okoz kárt, sérülést
vagy összegabalyodást.

Új 43.1(d) szabály:
(d) Amikor egy kite megsérti a 15. szabályt és nem történt érint-

kezés, mentesül a szabálysértés alól.
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4444 BBÜÜNNTTEETTÉÉSSEEKK  EEGGYY  EESSEETT  IIDDEEJJÉÉBBEENN
A 44.1 és 44.2 szabályok a következôkre módosulnak:

4444..11 BBüünntteettééssvváállllaallááss
Egy kite egy egyfordulós büntetést vállalhat, ha egy versenyben
történt eset során megsérthette a 2. rész egy vagy több szabá-
lyát vagy a 31. szabályt. Alternatívaként a versenykiírás vagy a
versenyutasítás meghatározhatja a pontozásos büntetés vagy
másfajta büntetés alkalmazását, amely esetben a meghatározott
büntetés helyettesíti az egyfordulós büntetést. Azonban
(a) amikor egy kite ugyanazon eset során megsérthette a 2. rész

egy szabályát és a 31. szabályt is, nem kell a 31. szabály
megsértéséért járó büntetést vállalnia;

(b) ha a kite szabálysértésével sérülést, kárt vagy összegabalyo-
dást okozott, vagy a büntetésvállalása ellenére jelentôs
elônyre tett szert, vagy jelentôsen hátráltatta a másik kite-ot
a futamban vagy a versenysorozatban, büntetésként ki kell
állnia.

4444..22 EEggyyffoorrdduullóóss  bbüünntteettééss
Miután az esetet követôen olyan hamar, ahogy csak lehetséges,
kellô mértékben eltávolodott más kite-októl, a kite úgy vállal egy
egyfordulós büntetést, hogy azonnal elvégez egy fordulót, mi-
közben a deszka függeléke a vízben van. A fordulónak egy be-
fejezett fordulást és egy befejezett perdülést kell tartalmaznia.
Amikor egy kite a büntetését a célvonalon vagy annak közelé-
ben vállalja, deszkájának és versenyzôjének a vonal pálya felô-
li oldalán kell lennie, mielôtt célba ér.

5500 VVEERRSSEENNYYZZÔÔKK  RRUUHHÁÁZZAATTAA  ÉÉSS  FFEELLSSZZEERREELLÉÉSSEE
Az 50.1(a) szabály a következôre módosul:
(a) A versenyzôk nem viselhetnek vagy hordhatnak magukon

ruhát vagy felszerelést azért, hogy súlyukat növeljék. Azon-
ban egy versenyzô viselhet magán egy olyan italtartályt,
amelynek ûrtartalma legalább egy liter, és tele állapotban
nem lehet 1,5 kilogrammnál nehezebb.
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AA  44..  RRÉÉSSZZBBÔÔLL  TTÖÖRRÖÖLLTT  SSZZAABBÁÁLLYYOOKK
A 45., 48., 49., 50.2, 51., 52., 54., 55. és 56.1 szabály törölve.

FF55 AAZZ  55..  RRÉÉSSZZ  SSZZAABBÁÁLLYYAAIINNAAKK  MMÓÓDDOOSSÍÍTTÁÁSSAAII
6611 AAZZ  ÓÓVVÁÁSS  KKÖÖVVEETTEELLMMÉÉNNYYEEII

A 61.1(a) szabály a következôre módosul:
(a) Az óvó kite az elsô észszerû alkalommal köteles értesíteni a

másikat. Amikor óvása egy, a versenyterületen történt eset-
re vonatkozik, az elsô észszerû alkalommal az „Óvlak”
(„Protest”) szót kell kiáltania. Azonban
(1) ha a másik kite hallótávolságon kívül van, nem szüksé-

ges kiáltani, de az elsô észszerû alkalommal értesítenie
kell az óvási szándékról;

(2) nem szükséges a piros lobogó kitûzése;
(3) ha az eset a másik kite-nak a pálya végigvitorlázása so-

rán elkövetett hibája volt, akkor nem szükséges kiáltania,
de a másik kite célba érése elôtt vagy a célba érését kö-
vetô elsô észszerû alkalommal értesítenie kell azt;

(4) ha az eset során az óvó kite számára nyilvánvaló, hogy
bármelyik versenyzô veszélyben van, vagy sérülés, súlyos
kár vagy összegabalyodás keletkezett, e szabály követelmé-
nyei nem vonatkoznak rá, de meg kell kísérelnie a 61.3
szabály szerinti határidôn belül értesíteni a másik kite-ot.

6633 TTÁÁRRGGYYAALLÁÁSSOOKK
Egy olyan kieséses versenysorozat futamában, amely a verseny
késôbbi szakaszában való részvételre minôsít egy kite-ot, a 61.2
és 65.2 szabályok nem alkalmazhatók és a 63.6 szabály a kö-
vetkezôre módosul:

6633..66 Az óvásokat és orvoslati kérelmeket nem szükséges írásban be-
nyújtani, ezek a futam után az észszerûen legrövidebb idôn be-
lül szóban közölhetôk az óvási bizottság valamely tagjával. Az
óvási bizottság a neki megfelelô bármilyen módon beszerezhe-
ti a bizonyítékokat, és döntéseit szóban közölheti.
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6644 DDÖÖNNTTÉÉSSEEKK
Új 64.2(c) szabály:
(c) Ha egy kite megsértett egy szabályt, és ennek eredménykép-

pen második vagy további alkalommal összegabalyodást
okozott a verseny során, büntetése nem kiejthetô kizárás
kell, hogy legyen.

A 64.4(a) és 64.4(b) szabály a következôre módosul:
(a) Amikor az óvási bizottság azt állapítja meg, hogy a tûrése-

ket meghaladó eltéréseket kár vagy szokásos elhasználódás
okozta, és azok nem javítják a kite teljesítményét, akkor a
kite-ot nem kell büntetni. Azonban a kite addig nem verse-
nyezhet tovább, amíg az eltéréseket nem javította ki, kivéve,
ha az óvási bizottság úgy dönt, hogy erre nincs, vagy nem
volt észszerû lehetôség.

(b) Amikor az óvási bizottságnak kétségei vannak egy kite fel-
mérésével, egy osztályszabály értelmezésével vagy a kite-
ban keletkezett kárral kapcsolatban, kérdéseit a vonatkozó
tényekkel együtt a szabály értelmezéséért felelôs testület elé
kell terjesztenie. A bizottságot döntéshozatalában e testület
válasza kötelezi.

7700 FFEELLLLEEBBBBEEZZÉÉSSEEKK  ÉÉSS  KKÉÉRREELLMMEEKK  AA  NNEEMMZZEETTII  HHAATTÓÓSSÁÁGGHHOOZZ
Új 70.7 szabály:

7700..77 Kieséses versenyszámokban és versenyformákban fellebbezés
nem megengedett.

FF66 AA  66..  RRÉÉSSZZ  SSZZAABBÁÁLLYYAAIINNAAKK  MMÓÓDDOOSSÍÍTTÁÁSSAAII
[Nincsenek módosítások.]

FF77 AA  77..  RRÉÉSSZZ  SSZZAABBÁÁLLYYAAIINNAAKK  MMÓÓDDOOSSÍÍTTÁÁSSAAII
9900 VVEERRSSEENNYYRREENNDDEEZZÔÔSSÉÉGG,,  VVEERRSSEENNYYUUTTAASSÍÍTTÁÁSS,,  PPOONNTTSSZZÁÁMMÍÍTTÁÁSS

A 90.2(c) szabály utolsó mondata a következôre módosul: „Szó-
beli utasítások csak akkor adhatók, ha ennek eljárását a ver-
senyutasítás tartalmazza.”
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FF88 AAZZ  AA  FFÜÜGGGGEELLÉÉKK  MMÓÓDDOOSSÍÍTTÁÁSSAAII
AA11 FFUUTTAAMMOOKK  SSZZÁÁMMAA,,  ÖÖSSSSZZEESSÍÍTTEETTTT  PPOONNTTSSZZÁÁMMOOKK

Az A1 szabály a következôre módosul:
A tervezett futamok számát és a versenysorozat érvényességhez
szükséges befejezett futamok számát a versenykiírásban vagy a
versenyutasításban kell meghatározni. Ha egy verseny többféle
versenyszámból vagy versenyformából áll, a versenykiírásnak
vagy a versenyutasításnak kell meghatároznia az összesített
pontszámok kiszámításának módját.

AA55 AA  VVEERRSSEENNYYRREENNDDEEZZÔÔSSÉÉGG  ÁÁLLTTAALL  MMEEGGÁÁLLLLAAPPÍÍTTOOTTTT  
PPOONNTTSSZZÁÁMMOOKK
Az A5.2 szabály a következôre módosul:

AA55..22 Azt a kite-ot, amelyik nem rajtolt, nem vitorlázta végig a pályát,
nem ért célba, a futamból kiállt, attól visszalépett, vagy kizárták,
a versenysorozatba benevezett kite-ok számánál eggyel na-
gyobb, vagy kieséses sorozatban, a menetben részt vevô kite-ok
számával egyenlô célba érési helyért járó ponttal kell értékelni.
A 30.2 szabály alapján büntetett kite-ot a 44.3(c) szabály sze-
rint kell értékelni.

AA1100 PPOONNTTSSZZÁÁMMÍÍTTÁÁSSII  RRÖÖVVIIDDÍÍTTÉÉSSEEKK
Az A10 szabály a következôvel egészül ki:
DCT Kizárás, miután egy esetben összegabalyodást okozott
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FF99 AA  GG  FFÜÜGGGGEELLÉÉKK  MMÓÓDDOOSSÍÍTTÁÁSSAAII
A G függelék a következôre módosul:

GG  ffüüggggeelléékk  ––  AAzzoonnoossííttóójjeelleekk
GG11 Minden kite-ot a következôk szerint kell azonosítani:

(a) Minden versenyzônek egy olyan mezzel kell rendelkeznie és
azt viselnie kell, amelyen rajta van a legfeljebb háromjegyû
egyéni versenyzôi száma. A mezt a céljának megfelelôen úgy
kell viselni, hogy jól látható legyen rajta az versenyzôi szám.

(b) A számoknak a lehetô legmagasabban kell elhelyezkedni-
ük a mez elején, hátulján és az ujjain. A számoknak leg-
alább 20 cm magasnak kell lenniük hátul és legalább 6 cm
magasnak az elején és az ujjakon.

(c) A számoknak arab számoknak kell lenniük, a számjegyek
legyenek egyszínûek és azonos színûek, jól olvashatók. A ke-
reskedelemben elérhetô, a Helveticával azonos mértékben
vagy jobban olvasható betûk elfogadhatók. A számok színe
a mez színétôl elütô legyen.
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GG  FFÜÜGGGGEELLÉÉKK

AZONOSÍTÓJELEK A VITORLÁKON
Lásd a 77. szabályt.

GG11 WWOORRLLDD  SSAAIILLIINNGG  OOSSZZTTÁÁLLYYHHAAJJÓÓKK
GG11..11 AAzzoonnoossííttóójjeelleekk

A World Sailing osztályokba tartozó minden hajónak a nagyvi-
torláján és – a betûjelek és számok vonatkozásában a G1.3(c)
szabálynak megfelelôen – hátszél- és orrvitorláján az alábbi
jelzéseket kell viselnie:
(a) az osztályjelzést;
(b) minden nemzetközi versenyen – kivéve azokat, ahol a hajó-

kat a rendezôk biztosítják minden résztvevônek – a nemze-
ti hatóságának megfelelô, alábbi táblázat szerinti betûjele-
ket. E szabály szempontjából nemzetközi versenyek a World
Sailing versenyei, világ- és kontinensbajnokságok valamint
minden olyan verseny, amelyekre versenykiírásuk és ver-
senyutasításuk nemzetközi versenyként hivatkozik; és

(c) egy négy számjegynél nem hosszabb vitorlaszámot, amelyet
a nemzeti hatóság vagy – ha az osztályszabályok úgy ren-
delkeznek – az osztályszövetség ad ki. A négy számjegyû
korlátozás nem vonatkozik azon osztályokra, amelyek World
Sailing tagsága vagy elismerése 1997. április 1. elôtt lépett
életbe. Ettôl eltérôen, ha az osztályszabályok megengedik,
a hajótulajdonos személyre szóló vitorlaszámot kaphat az il-
letékes hatóságtól, amelyet az osztályban használt összes
hajóján viselhet.

Az 1999. március 31. elôtt felmért vitorlák feleljenek meg a
G1.1 vagy a felmérésükkor alkalmazott szabályoknak.
Megjegyzés: A következô táblázat naprakész változata a World
Sailing weboldalán elérhetô.
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Nemzeti hatóság Betûk
Algéria ALG 
Amerikai Szamoa ASA 
Andorra AND 
Angola ANG 
Antigua ANT 
Argentína ARG 
Örményország ARM
Aruba ARU
Ausztrália AUS 
Ausztria AUT 
Azerbajdzsán AZE
Bahama BAH 
Bahrain BRN 
Barbados BAR 
Fehéroroszország BLR 
Belgium BEL 
Belize BIZ
Bermuda BER 
Botswana BOT
Brazília BRA 
Brit Virgin-szigetek IVB
Brunei BRU
Bulgária BUL 
Kambodzsa CAM
Kanada CAN 
Kajmán Szigetek CAY
Chile CHI 
Kínai Népköztársaság CHN 
Kínai Köztársaság TPE 
Kolumbia COL 
Cook-szigetek COK 
Horvátország CRO 
Kuba CUB 
Ciprus CYP 
Cseh Köztársaság CZE 
Dánia DEN 
Dzsibuti DJI
Dominikai Köztársaság DOM
Ecuador ECU 
Egyiptom EGY 
El Salvador ESA 
Észtország EST 
Fidzsi FIJ 
Finnország FIN 
Franciaország FRA 
Grúzia GEO
Németország GER 
Nagy-Britannia GBR 
Görögország GRE 
Granada GRN 
Guam GUM 
Guatemala GUA 

Nemzeti hatóság Betûk
Hongkong, Kina HKG 
Magyarország HUN 
Izland ISL 
India IND 
Indonézia INA 
Irán  IRN
Irak IRQ
Írország IRL 
Izrael ISR 
Olaszország ITA 
Jamaica JAM 
Japán JPN 
Kazahsztán KAZ
Kenya KEN 
Koreai NDK PRK 
Koreai Köztársaság KOR
Koszovó KOS
Kuvait KUW 
Kirgizisztán KGZ
Lettország LAT 
Libanon LIB 
Líbia LBA 
Liechtenstein LIE 
Litvánia LTU 
Luxemburg LUX 
Macedónia MKD
Madagaszkár MAD
Malajzia MAS 
Málta MLT 
Mauritius MRI 
Mexikó MEX 
Moldova MDA 
Monaco MON 
Montenegró MNE
Montserrat  MNT
Marokkó MAR 
Mozambik MOZ
Mianmar MYA 
Namíbia NAM 
Hollandia NED 
Holland Antillák AHO
Új-Zéland NZL 
Nigéria NGR
Észak-Macedónia  MKD
Norvégia NOR 
Omán OMA
Pakisztán PAK 
Palesztina PLE
Panama PAN
Pápua Új-Guinea PNG 
Paraguay PAR 
Peru PER 

Nemzeti hatóság Betûk
Fülöp-szigetek PHI 
Lengyelország POL 
Portugália POR 
Puerto Rico PUR 
Katar QAT 
Románia ROM 
Oroszország RUS 
Szamoa SAM
San Marino SMR 
Szenegál SEN
Szerbia SRB 
Seychelle-szigetek SEY
Szingapúr SGP 
Szlovákia SVK 
Szlovénia SLO 
Dél-Afrika RSA 
Spanyolország ESP 
Sri Lanka SRI 
St Kitts és Nevis  SKN
St. Lucia LCA 
Szudán SUD
Svédország SWE
Svájc SUI 
Tahiti TAH 
Tanzánia TAN
Thaiföld THA 
Kelet-Timor TLS
Trinidad és Tobago TTO 
Tunézia TUN 
Törökország TUR 
Turks és Caicos  TKS
Uganda UGA
Ukrajna UKR 
Egyesült Arab Emirátusok UAE
Amerikai Egyesült Államok USA
Uruguay URU 
Amerikai Virgin-szigetek ISV 
Vanuatu VAN
Venezuela VEN 
Vietnam VIE 
Zimbabwe ZIM 
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GG11..22 RRéésszzlleetteess  lleeíírrááss
(a) A nemzeti betûjeleket és vitorlaszámokat a következôképpen

kell jelölni:
(1) nagybetûkkel és arab számokkal,
(2) azonos színnel,
(3) a vitorla színétôl elütô színnel, és
(4) sans-serif betûtípussal.
A fentieken túl, a hajó azonosítására szolgáló betûk és szá-
mok legyenek jól olvashatók, amikor a vitorla fel van húzva.

(b) A karakterek méretei és a közöttük lévô távolságok a vitor-
la mindkét oldalán a hajó hosszával legyenek arányosak, az
alábbiak szerint:

Teljes hossz Minimum Minimum távolság 
magasság két karakter között

és a vitorla szélétôl
kisebb mint 3,5 m 230 mm 45 mm

3,5–8,5 m 300 mm 60 mm
8,5–11 m 375 mm 75 mm
11 m felett 450 mm 90 mm
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GG11..33 EEllhheellyyeezzééss
Az osztályjelzést, a nemzeti betûjelet és a vitorlaszámokat az
alábbiak szerint kell elhelyezni:
(a) Általános követelmények

(1) Az osztályjelzést, a nemzeti betûjelet és a vitorlaszámot
– ha megoldható – a vitorla két oldalán különbözô ma-
gasságban kell elhelyezni úgy, hogy a jobb oldaliak le-
gyenek feljebb.

(2) A nemzeti betûjeleket a vitorla mindkét oldalán a vitor-
laszámok felett kell elhelyezni.

(b) Nagyvitorlák
(1) Az osztályjelzés, a nemzeti betûjel és a vitorlaszám lehe-

tôleg teljes terjedelmével egy olyan körív felett helyezked-
jen el, amelynek középpontja a vitorla fejpontja, sugará-
nak hossza pedig a vitorla hátsó élének 60%-a.

(2) Az osztályjelzés a nemzeti betûjel felett legyen. Ha az
osztályjelzés olyan formájú, hogy a két oldalról fedésben
van, akkor így is elhelyezhetô.

(c) Orr- és hátszélvitorlák
(1) Csak azokon az orrvitorlákon kell nemzeti betûjelet és vi-

torlaszámot feltüntetni, amelyek alsó élének hossza meg-
haladja az orrháromszög alapjának 1,3-szeresét.

(2) Az orrvitorlákon feltüntetett nemzeti betûjeleket és vitor-
laszámokat teljes terjedelmükkel egy olyan körív alatt
kell elhelyezni, amelynek középpontja a vitorla fejpont-
ja és sugara a vitorla belépôélének 50%-a, és, ha lehet-
séges, teljes terjedelmével legyenek egy olyan körív fe-
lett, amelynek sugara az elsô él 75%-a.

(3) A hátszélvitorlákon a betûjelet és a vitorlaszámot az elül-
sô oldalon kell elhelyezni, de lehetnek mindkét oldalon
is. A jelzéseket teljes terjedelmükkel egy olyan körív alatt
kell elhelyezni, amelyek középpontja a vitorla fejpontja
és sugara a vitorla alsó éle felezôvonalának 40%-a, és
ha lehetséges, teljes terjedelmükkel legyenek egy olyan
körív felett, amelynek sugara a vitorla alsó éle felezôvo-
nalának 60%-a.
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GG22 EEGGYYÉÉBB  HHAAJJÓÓKK
Az egyéb hajók feleljenek meg a nemzeti hatóságaik vagy osz-
tályszövetségük elôírásainak, mind a kiosztás, mind a jelek, be-
tûk és számok mérete és viselése szempontjából. Ha lehetséges,
ezen elôírások legyenek összhangban a fenti követelményekkel.

GG33 BBÉÉRREELLTT  ÉÉSS  KKÖÖLLCCSSÖÖNN  HHAAJJÓÓKK
Ha egy verseny versenykiírása és versenyutasítása ezt tartal-
mazza, az erre az versenyre bérelt vagy kölcsönzött hajók visel-
hetnek osztályszabályaiktól eltérô nemzeti betûjelet és vitorlaszá-
mot is.

GG44 FFIIGGYYEELLMMEEZZTTEETTÉÉSSEEKK  ÉÉSS  BBÜÜNNTTEETTÉÉSSEEKK
Ha egy óvási bizottság úgy találja, hogy egy hajó megsértette je-
len függelék szabályait, akkor vagy figyelmeztesse, és adjon ne-
ki kellô idôt arra, hogy kijavíthassa hibáját, vagy büntesse meg.

GG55 OOSSZZTTÁÁLLYYSSZZAABBÁÁLLYYOOKK  ÁÁLLTTAALLII  MMÓÓDDOOSSÍÍTTÁÁSSOOKK
A World Sailing osztályok akkor módosíthatják jelen függelék
szabályait, ha azokat a World Sailing elôzetesen jóváhagyta.
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HH  FFÜÜGGGGEELLÉÉKK  

RUHÁZAT ÉS FELSZERELÉS SÚLYMÉRÉSE
Lásd az 50. szabályt. Jelen függeléket nem módosíthatja sem a verseny-
kiírás, sem a versenyutasítás, sem a nemzeti hatóságok egy elôírása.

HH11 A súlymérésre a teljes ruházat és felszerelés minden darabját
akasztón kell elrendezni. A ruhákat vízbe kell áztatni, majd ez-
után egy percig szabadon kicsorgatni. A ruhákat úgy kell fel-
akasztani, mint egy ruhafogasra, hogy a víz szabadon kicsurog-
jon belôlük. A kifolyó nyílással rendelkezô és nem zárható zse-
bek legyenek üresek, de az olyan zsebek vagy egyéb eszközök,
amelyekben megmaradhat a víz, legyenek tele.

HH22 Ha a feljegyzett súly meghaladja az engedélyezettet, a verseny-
zô újra elrendezheti tárgyait az akasztón, és a technikai bizott-
ság megbízott képviselôjének azokat ismét be kell áztatni és új-
ramérni. Ezt másodjára is meg lehet ismételni, ha a súly ismét
meghaladta az engedélyezett mértéket.

HH33 Szárazruhát viselô versenyzô választhatja a következô mérési el-
járást is:
(a) a szárazruhát és az afelett hordott ruházatot és felszerelést

a fentiek szerint kell mérni;
(b) a szárazruha alatt hordott ruházatot olyan állapotban – szá-

radás, kicsurgatás nélkül – kell mérni, ahogy azt versenyben
viselték; és

(c) a két súlyértéket összegezni kell.
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JJ  FFÜÜGGGGEELLÉÉKK

VERSENYKIÍRÁS ÉS VERSENYUTASÍTÁS
Lásd a 89.2 és a 90.2 szabályt. Jelen függelékben a „verseny” kifejezés
egy vagy több futamot foglal magában.
A versenykiírás egy szabályát nem szükséges megismételni a versenyuta-
sításban.
Ügyelni kell arra, hogy a versenykiírás, a versenyutasítás és a versenyt
irányító más szabályok között ne legyen ellentmondás.

JJ11 AA  VVEERRSSEENNYYKKIIÍÍRRÁÁSS  TTAARRTTAALLMMAA
JJ11..11 A versenykiírásnak a következôket kell tartalmaznia:

(1) a verseny nevét, helyét és idejét, valamint a rendezô szerve-
zet nevét;

(2) azt, hogy a verseny A vitorlázás versenyszabályaiban meg-
határozott szabályok szerint kerül megrendezésre;

(3) egy listát a versenyt irányító további dokumentumokról (pél-
dául: A vitorlázás felszerelési szabályai és alkalmazási köre),
megadva, hogy ezeket a dokumentumokat vagy elektroni-
kus változatukat honnan lehet beszerezni;

(4) a versenyzô osztályokat, a használatos elônyszámítási vagy
értékelési rendszert és az osztályokat, amelyekre ez vonatko-
zik; a nevezés feltételeit és minden nevezési korlátozást;

(5) a regisztráció vagy a nevezés eljárását és idejét, beleértve a
díjakat és a határidôket;

(6) a próbafutam (ha terveznek) figyelmeztetô jelzésének idô-
pontját, valamint az elsô, és ha ismert, a többi futam figyel-
meztetô jelzésének idôpontját.

JJ11..22 A versenykiírás tartalmazza a következôk közül azokat, amelyek
alkalmazásra kerülnek:
(1) a felszerelés-ellenôrzés vagy a versenyhez kapcsolódó fel-

mérés idejét és eljárásait, valamint a felmérési vagy az
elônyszámítási bizonylatokkal kapcsolatos követelményeket;
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(2) a versenyszabályoknak a World Sailing által a 86.2 szabály
szerint jóváhagyott módosításait, kimondottan hivatkozva
minden egyes szabályra és megadva a módosításokat (bele-
értve a World Sailing módosítást jóváhagyó nyilatkozatát);

(3) osztályszabályok – 87. szabály által megengedett – módo-
sításait, kimondottan hivatkozva minden egyes szabályra és
megadva a módosításokat;

(4) minden kategorizálási vagy osztályozási követelményt, ame-
lyeknek némely vagy minden versenyzônek meg kell felelnie
(a) versenyzôk kategorizálásához (lásd a 79. szabályt és az

World Sailing Vitorlázók kategorizálási szabályzatát),
vagy

(b) funkcionális osztályozáshoz a Para World Sailing verse-
nyekre (lásd a World Sailing Para osztályozási szabályait);

(5) a hajókra vonatkozó kötelezettséget a rendezô szervezet ál-
tal kiválasztott és biztosított hirdetések viselésére (lásd a 6.
szabályt és a World Sailing Hirdetési szabályzatát), vala-
mint hirdetésekkel kapcsolatos egyéb információkat;

(6) amikor más országok versenyzôinek nevezése várható, min-
den nemzeti elôírást, amely elôzetes felkészülést igényelhet
(lásd a 88. szabályt);

(7) azokat az elôírásokat, amelyeket akkor alkalmaznak, ha ver-
senyzés közben a hajók több nemzeti hatóság vizein hajóz-
nak, és azok alkalmazásának idejét (lásd a 88.1 szabályt);

(8) a 20. szabályban szereplô felszólításokat helyettesítô alter-
natív kommunikációs formát (lásd a 20.4(b) szabályt);

(9) a versenyzôk ruházatára és felszerelésére vonatkozó súlyha-
tár módosítását, ahogy azt az 50.1(b) szabály megengedi;

(10) a verseny helyszínén hatályos adatvédelmi jogszabályok be-
tartásához szükséges követelményeket;

(11) egy nevezési lapot, amelyet a hajótulajdonosnak vagy kép-
viselôjének alá kell írnia, és tartalmazza a következô értelmû
nyilatkozatot: „Egyetértek azzal, hogy A vitorlázás versenysza-
bályai és minden egyéb olyan szabály kötelez engem, amely
szerint ezt a versenyt megrendezik.”;
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(12) a 2. rész vonatkozó szabályainak helyettesítését a Nemzet-
közi szabályzat az összeütközések elkerülésére a tengereken
(IRPCAS) vagy más hatóság útjogszabályaival, ezek alkal-
mazásának idejét és helyét és bármilyen, a versenyrendezô-
ség által használt éjszakai jelzést;

JJ11..33 A versenykiírás tartalmazza még a felsoroltak közül azokat,
amelyek alkalmazásra kerülnek, és amelyek segítenék a ver-
senyzôket abban, hogy eldöntsék a versenyen való részvételü-
ket, vagy olyan információkat hordoznak, amelyek ismerete
szükséges a versenyutasítás elérhetôségét megelôzôen:
(1) a 86. szabály által megengedett minden módosuló verseny-

szabályt, kimondottan hivatkozva minden egyes szabályra és
megadva a módosításokat;

(2) a nemzeti elôírások módosítását (lásd a 88.2 szabályt);
(3) a versenyutasítás elérhetôségének helyét és idejét;
(4) a vitorlázandó pálya általános leírását vagy a pályák típu-

sait;
(5) a pontszámítási rendszert, ha az különbözik az A függelék-

ben leírt rendszertôl, beleértve az osztályszabályok és a ver-
senyt irányító más szabályok teljes szövegét vagy az azokra
történô hivatkozásokat. Meg kell határozni a tervezett futam-
számot és a versenysorozat érvényességéhez minimálisan
befejezni szükséges futamok számát. Ha helyénvaló, egy
olyan versenysorozatban, ahol a rajtolók száma jelentôsen
változhat, az A5.3 szabály alkalmazását;

(6) a 2. rész szabályainak megsértésért járó büntetést, amennyi-
ben az nem a kétfordulós büntetés;

(7) az idôt, ami után nem fognak figyelmeztetô jelzést adni az
utolsó ütemezett versenynapon;

(8) a 70.5 szabály alkalmazása esetén a fellebbezési jog meg-
vonását;

(9) a bérelt, kölcsönzött hajókra alkalmazható-e a G3 szabály;
(10) a díjakat.
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JJ22 AA  VVEERRSSEENNYYUUTTAASSÍÍTTÁÁSS  TTAARRTTAALLMMAA
JJ22..11 Kivéve, ha a versenykiírás tartalmazza, a versenyutasításnak a

következôket kell tartalmaznia:
(1) a J1.3(1), (2) és (5) szabályokban, és ha alkalmazhatók, a

J1.3(6), (7), (8), (9) és (10) szabályokban szereplô informá-
ciókat;

(2) a futamok idôbeosztását és minden egyes osztály figyel-
meztetô jelzéseinek idejét;

(3) a vitorlázandó pályá(k) teljes leírását, vagy egy listát a jelek-
rôl, amibôl kiválasztják a pályát, és ha lényeges, a pályák
jelzésének módját;

(4) a jelek leírását, beleértve a rajt- és céljeleket, meghatározva
elhagyásuk sorrendjét és oldalát, és azonosítva az összes ke-
rülendô jelet (lásd a Pálya végigvitorlázása meghatározást);

(5) a rajt- és célvonalak, az osztálylobogók és a használatos kü-
lönleges jelzések leírását;

(6) a futam idôkorlátozását az elsôként célba érô hajó számá-
ra, ha van (lásd a 35. szabályt);

(7) a hirdetôtábla(ák) helyét(eit) vagy az online hirdetôtábla cí-
mét; a versenyiroda helyét.

JJ22..22 Kivéve, ha a versenykiírás tartalmazza, a versenyutasítás tartalmaz-
za a következôk közül azokat, amelyek alkalmazásra kerülnek:
(1) a P függeléket alkalmazzák-e;
(2) ha helyénvaló, egy olyan versenyen, ahol más országok

versenyzôinek nevezése várható, az alkalmazott nemzeti
elôírások angol nyelvû másolatát;

(3) a versenyutasítás módosításának eljárását;
(4) a versenyutasítás vízen történô szóbeli módosításának eljá-

rását (lásd a 90.2(c) szabályt);
(5) biztonsági követelményeket, úgy, mint az egyéni úszóeszkö-

zökkel és azok jelzéseivel kapcsolatos követelményeket és
jelzéseket, jelentkezést a rajtterületen, és a parton való ki- és
bejelentkezést;

(6) parti jelzéseket és a jelzôállomás(ok) helyét;
(7) a rendezô szervezet által biztosított hajókon végzett módo-

sítások korlátozásának szabályozását;
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(8) mikor és milyen körülmények között megengedett a 42.3(i)
szabály szerinti meghajtás;

(9) támogató személyek vízijármûvei, mûanyagmedencék, rádi-
ók stb. használatának; a hulladék elhelyezésének; a hajó ki-
emelésének; és nem versenyben lévô hajóknak nyújtott kül-
sô segítségnek a korlátozását;

(10) a versenyterületet (egy térkép ajánlott);
(11) rajtterület helyét, és a belépésre vonatkozó korlátozásokat;
(12) az egyéni vagy általános visszahívásokra vonatkozó külön-

leges eljárásokat vagy jelzéseket;
(13) a pálya- és a cirkálószakaszok hozzávetôleges hosszát;
(14) egy pályaszakasz módosításának különleges eljárásait vagy

jelzéseit (lásd a 33. szabályt);
(15) a versenyrendezôség által akadálynak minôsített tárgyak, te-

rületek vagy vonalak leírását (lásd az Akadály meghatáro-
zást), és az ilyen területekre való belépési vagy az ilyen vo-
nalaknak a keresztezésére való korlátozásokat;

(16) jelek helyzetét jelölô hajókat;
(17) a pálya rövidítésének különleges eljárásait vagy a hajók cél-

ba érésének módját egy rövidített pályán;
(18) az elsôként célba érô hajón kívüli hajók idôkorlátozását, ha

van, és további, versenyben lévô hajókra alkalmazható idô-
korlátozásokat vagy célidôket;

(19) nyilatkozattételi követelményeket;
(20) idôelônyöket;
(21) határidôket, a tárgyalások helyét, és óvások, orvoslati kérel-

mek vagy újranyitási kérelmek különleges eljárásait;
(22) ha a 91(b) szabály alapján megkövetelik, a kijelölt nemzet-

közi versenybíróság nemzeti hatóság általi jóváhagyását;
(23) egy, az N1.4(b) szabály szerinti tárgyalási kérelem idôkorlá-

tozását, ha az nem 30 perc;
(24) ha a 70.3 szabály alapján megkövetelik, a nemzeti hatóság

megjelölését, amelyikhez a fellebbezéseket és kérelmeket
kell küldeni;

(25) a versenyzôk cseréjét;
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(26) egy futam elrajtoltatásához szükséges, a rajtterületen tartóz-
kodó minimális hajószámot;

(27) hol és mikor fogják az adott napon halasztott vagy érvény-
telenített futamokat újravitorlázni;

(28) az ár-apály jelenséget és az áramlásokat;
(29) a versenyrendezôség egyéb kötelezettségvállalásait és a ha-

jók további kötelezettségeit.

VERSENYKIÍRÁS ÚTMUTATÓ
KKOORRÁÁBBBBAANN  KK  FFÜÜGGGGEELLÉÉKK

VERSENYUTASÍTÁS ÚTMUTATÓ
KKOORRÁÁBBBBAANN  LL  FFÜÜGGGGEELLÉÉKK

Ezek az útmutatók A vitorlázás versenyszabályainak jelen kiadásában
szereplô szabályoknak megfelelôen kerültek frissítésre, és különbözô
formátumokban elérhetôk a World Sailing weboldalán a sailing.org
/racingrules/documents webcímen. A nemzeti hatóságok számára aján-
lott az útmutatók lefordítása, a World Sailing pedig a webcímen elérhe-
tôvé teszi a fordított változatokat.
A K vagy L betûvel kezdôdô kétbetûs azonosítóval ellátott útmutatók PDF
vagy Word dokumentumként tölthetôk le. A felhasználók az útmutatók
bevált szóhasználatával egyszerûen és gyorsan készíthetik el egy adott
verseny versenykiírását és/vagy versenyutasítását.
Örömmel veszik az útmutatók fejlesztésére tett javaslatokat, amelyeket
a rules@sailing.org címre kell küldeni.
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MM  FFÜÜGGGGEELLÉÉKK

AJÁNLÁSOK ÓVÁSI BIZOTTSÁGOK RÉSZÉRE

Jelen függelék csak ajánlás; bizonyos körülmények között javasolt a
benne szereplô eljárások módosítása. Elsôsorban az óvási bizottságok
elnökei számára készült, de segítheti a versenybírókat, óvási bizottságok
titkárait, versenyrendezôségeket és más, az óvás- és orvoslati tárgyalá-
sokkal kapcsolatba kerülô személyeket.

Egy óvás vagy orvoslat tárgyalása során, az óvási bizottság egyforma
gondossággal vegye figyelembe a vallomásokat; legyen tudatában an-
nak, hogy becsületes vallomások eltérhetnek egymástól, sôt, a különbö-
zô megfigyelések és visszaemlékezések miatt ellent is mondhatnak egy-
másnak; ilyen különbségeket a legjobb tudása szerint oldjon fel. Az óvá-
si bizottság vegye figyelembe azt, hogy addig nem vétkes egy hajó vagy
versenyzô sem, amíg egy szabály megsértésének tényét, a bizottsági ta-
gok legjobb megelégedésére nem állapították meg. Nyitott elmével mind-
addig hallgassák meg az összes, ahhoz szükséges bizonyítékot, hogy el-
dönthetô legyen, hogy egy hajó vagy versenyzô megsértett-e egy szabályt.

MM11 EELLÔÔZZEETTEESS  TTEENNNNIIVVAALLÓÓKK  
((aa  vveerrsseennyyiirrooddaa  sszzeemmééllyyzzeettee  iiss  eellvvééggeezzhheettii))
– Át kell venni az óvást vagy az orvoslati kérelmet.
– Fel kell jegyezni az ûrlapra az óvás vagy a kérelem beadásá-

nak idejét és az óvási határidôt.
– Értesíteni kell mindegyik felet, és ha szükséges, a versenyren-

dezôséget, hogy mikor és hol lesz a tárgyalás.
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MM22 AA  TTÁÁRRGGYYAALLÁÁSS  EELLÔÔTTTT
MM22..11 Meg kell gyôzôdni arról, hogy

– mindegyik félnek van másolata az óvásból, az orvoslati kére-
lembôl vagy feltételezésbôl vagy van lehetôsége elolvasni azt,
és észszerû idô állt rendelkezésükre a tárgyalásra való felké-
szüléshez.

– mindegyik hajóból csak egy személy (vagy fél) vagy jelen, ki-
véve, ha tolmácsra van szükség,

– minden érintett hajót és személyt képviselnek. Ha nem, a bi-
zottság a 63.3(b) szabály szerint folytathatja a tárgyalást.

– a hajók képviselôi a hajón tartózkodtak, amikor ezt megköve-
telik (63.3(a) szabály). Amikor a felek különbözô versenyeken
voltak, mindkét rendezô szervezetnek el kell fogadnia az óvá-
si bizottság összetételét (63.8 szabály). Osztályszabályok mi-
atti óvás esetén be kell szerezni az aktuális osztályszabályokat,
és azonosítani kell az azok értelmezéséért felelôs testületet.
(64.4(b) szabály).

MM22..22 Meg kell állapítani, hogy van-e olyan bizottsági tag, aki látta az
esetet. Ha igen, akkor késôbb a felek elôtt közölje ezt a tényt
(63.6(b) szabály).

MM22..33 Az összeférhetetlenségek értékelése
– Biztosítani kell, hogy minden óvási bizottsági tag nyilatkozzon

minden lehetséges összeférhetetlenségérôl. Kiemelt versenyeken
ez gyakran egy hivatalos, írásos nyilatkozatban történik a verseny
kezdete elôtt, amelyeket a bizottság iratai között meg kell ôrizni.

– Minden tárgyalás elôtt meg kell gyôzôdni arról, hogy a felek
tisztában vannak az óvási bizottság tagjaival kapcsolatban
fennálló összeférhetetlenségrôl. Meg kell kérdezni a feleket,
hogy elfogadják-e a tagokat. Ha egy fél nem tiltakozott a le-
hetô leghamarabb az összeférhetetlenség bejelentését köve-
tôen, akkor azt az óvási bizottság a továbblépés szempontjá-
ból azt elfogadottnak tekintheti, és ezt rögzítenie kell.
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– Ha egy fél kifogást emelt egy taggal szemben, az óvási bizott-
ság fennmaradó tagjainak értékelnie kell, hogy az összeférhe-
tetlenség jelentôs-e. Az értékelésnél meg kell fontolni a ver-
seny jelentôségét, az összeférhetetlenség mértékét és a sport-
szerûség megítélését. Elfogadható lehet az összeférhetetlensé-
gek óvási bizottsági tagok közötti kiegyenlítése. Vonatkozó út-
mutató a World Sailing weboldalán található. A döntést és an-
nak alapjait fel kell jegyezni.

– Kétség esetén kívánatosabb kisebb óvási bizottsággal folytatni
a tárgyalást. A 69. szabály szerinti tárgyalások kivételével az
óvási bizottságnak nincs minimálisan megkövetelt létszáma.

– Amikor a 62.1(a) szabály alapján kérnek orvoslatot, és az az
óvási bizottságon kívüli más testület helytelen cselekedetén
vagy mulasztásán alapul, az érintett testület tagja nem lehet az
óvási bizottságnak a tagja.

MM33 AA  TTÁÁRRGGYYAALLÁÁSS
MM33..11 Az óvás vagy az orvoslati kérelem érvényességének ellenôrzése

– Kielégítô a tartalma (61.2 vagy 62. szabály)?
– Idôben adták be? Ha nem, van jó ok a határidô kiterjesztésé-

re (61.3 vagy 62.2 szabály)?
– Ha megkövetelik, az óvó részese vagy tanúja volt az esetnek

(60.1(a) szabály)?
– Ha szükséges, kiáltották az „Óvlak” („Protest”) szót, és ha meg-

követelik, helyesen kitûztek egy piros lobogót? (61.1(a) szabály)?
– Ha a lobogó vagy a kiáltás nem volt szükséges, értesítették az

óvottat?
– El kell dönteni, hogy az óvás vagy az orvoslati kérelem érvé-

nyes-e. (63.5 szabály)
– Miután az óvás vagy a kérelem érvényességét eldöntötték,

nem szabad ezt a kérdést ismét felvetni, kivéve, ha valóban új
bizonyíték érhetô el.
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MM33..22 A bizonyítékok megismerése (63.6 szabály)
– Fel kell kérni az óvót, majd utána az óvottat a történeteik el-

mondására. Meg kell engedni, hogy kérdéseket tegyenek fel
egymásnak. Orvoslati kérelem estén fel kell kérni a felet, hogy
adja elô kérelmét.

– A tanúk behívása elôtt tisztában kell lenni azzal, hogy a felek mi-
lyen tényeket feltételeznek. A ô történeteik ezektôl eltérô lehet.

– Bárkinek, beleértve egy hajó legénységét, meg kell engedni,
hogy bizonyítékot szolgáltasson. Rendszerint a felek döntik el,
hogy melyik tanút hívják, azonban az óvási bizottság is hívhat
tanúkat (63.6(a) szabály). Egy félnek a „Meghallgatná-e N-t?”
kérdésére a legjobb válasz az, hogy „Ahogy ön kívánja.”

– Be kell hívni egyenként mindegyik fél (és ha vannak, az óvási
bizottság) tanúit. A feleket a tanú(k) kérdezésére kell korlátoz-
ni (a felek gyakran általános megállapításokba bocsátkoznak).

– Elôször az óvottat kell felkérni, hogy kérdezze a óvó tanúját (és
fordítva). Ez megakadályozza az óvót, hogy a kezdetektôl irá-
nyítsa tanúját.

– Meg kell engedni, hogy az óvási bizottság olyan tagja, aki lát-
ta az esetet, bizonyítékot szolgáltasson (63.6(b) szabály), de
ezt csak a felek jelenlétében teheti meg. A bizottság bizonyí-
tékot nyújtó tagjai kérdezhetôk. A bizottság bizonyítékot nyúj-
tó tagjainak ügyelnie kell arra, hogy minden olyan informá-
ciót elmondjanak az esetrôl, amely befolyásolhatja a döntést,
majd maradhatnak az óvási bizottságban (63.3(a) szabály).

– Meg kell próbálni elkerülni a rávezetô kérdéseket, de ha ez le-
hetetlen, az így megismert bizonyítékokat figyelmen kívül kell
hagyni.

– Az óvási bizottság elnöke hívja fel egy olyan fél vagy tanú fi-
gyelmét, aki hallomáson alapuló, ismétlôdô vagy irreleváns
bizonyítékot szolgáltat, hogy az óvási bizottságnak megfelelô
súllyal (amely lehet kicsi vagy akár semmilyen) kell kezelnie
ezeket a bizonyítékokat.
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– Távol lévô (nem kérdezhetô) tanútól származó írásos bizonyí-
ték csak akkor fogadható el, ha ezzel minden fél egyetért. Be-
leegyezésükkel lemondanak e tanú kérdezésének jogáról
(63.6(c) szabály).

– Meg kell kérni a bizottság egyik tagját, hogy jegyezze le a bizo-
nyítékokat, különösen az idôket, távolságokat, sebességeket stb.

– Fel kell kérni az óvási bizottság tagjait, hogy tegyék fel kérdé-
seiket.

– Fel kell kérni elôször az óvót, majd az óvottat, hogy tegyék
meg végsô nyilatkozatukat, különös tekintettel a szabályok al-
kalmazására és értelmezésére.

MM33..33 A tények megállapítása (63.6(d) szabály)
– Le kell írni a tényeket; a kétségeket így vagy úgy, fel kell oldani.
– Ha szükséges, vissza kell hívni a feleket további kérdések fel-

tételére.
– Ha helyénvaló, a megállapított tények felhasználásával ábrát

kell készíteni az esetrôl.
MM33..44 Döntés az esetrôl (64. szabály)

– A döntést a megállapított tényekre kell alapozni. (Ha ez nem
lehetséges, akkor további tényeket kell megállapítani.)

– Orvoslati esetekben meg kell gyôzôdni arról, hogy nem szük-
séges további bizonyíték a döntésben érintett a hajóktól.

MM33..55 Felek tájékoztatása (65. szabály)
– Vissza kell hívni a feleket, és fel kell olvasni a megállapított té-

nyeket, a következtetéseket, az alkalmazott szabályokat és a
döntést. Ha az idô rövid, megengedhetô csak a döntés felol-
vasása, a részletek késôbb is megadhatók.

– Ha bármelyik fél kéri, a döntés másolatát át kell adni számá-
ra. Az óvást vagy az orvoslati kérelmet a bizottság iratai kö-
zött meg kell ôrizni.
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MM44 TTÁÁRRGGYYAALLÁÁSS  ÚÚJJRRAANNYYIITTÁÁSSAA  ((6666..  sszzaabbáállyy))
MM44..11 Ha egy fél a határidôn belül a tárgyalás újranyitását kéri, meg

kell hallgatni a kérelmezô felet, meg kell tekinteni bármilyen vi-
deofelvételt, stb., és el kell dönteni, van-e bármilyen jelentôs új
bizonyíték, amely a döntés módosításához vezethet. El kell dön-
teni, hogy egy szabályértelmezés hibás lehetett-e; kellô nyitott-
sággal kell megvizsgálni, hogy a bizottság követhetett-e el hibát.
Ha ezek egyike sem áll fenn, az újranyitási kérelmet el kell uta-
sítani, egyébként ki kell tûzni egy tárgyalást.

MM44..22 A bizonyíték „új”, ha
– az újranyitást kérô félnek nem volt észszerû lehetôsége az

eredeti tárgyalás elôtt fellelni a bizonyítékot,
– az óvási bizottság meggyôzôdött arról, hogy az újranyitást

kérô fél az eredeti tárgyalás elôtt a bizonyítékot gondosan, ám
sikertelenül kereste, vagy

– az óvási bizottság bármely más forrásból értesül arról, hogy
a bizonyíték az eredeti tárgyalás idején nem volt elérhetô a fe-
lek számára.

MM55 HHEELLYYTTEELLEENN  MMAAGGAATTAARRTTÁÁSS  ((6699..  sszzaabbáállyy))
MM55..11 Az e szabály szerinti intézkedés nem óvás, de az óvási bizottság

a tárgyalást megelôzôen írásban közli feltételezéseit a verseny-
zôvel. A tárgyalást az óvástárgyalásokhoz hasonló szabályok
szerint bonyolítják le, de az óvási bizottságnak legalább három-
tagúnak kell lennie (69.2(a) szabály). A versenyzô jogait a leg-
nagyobb gondossággal kell védeni.

MM55..22 Egy versenyzô vagy hajó nem óvhat a 69. szabály alapján,
azonban ha egy versenyzô egy tárgyalási kérelem ûrlapon ezt
megkísérli, az elfogadható, mint az óvási bizottsághoz benyújtott
jelentés. Ezután az óvási bizottság eldöntheti, hogy összehív-e
egy tárgyalást, vagy sem.
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MM55..33 Ha a World Sailing nem jelölt ki egy személyt erre a szerepre,
az óvási bizottság kijelölhet egyet, aki a feltételezést elôadja. A
személy lehet a verseny egy tisztségviselôje, a feltételezést tevô
személy vagy más megfelelô személy. Amikor más észszerû sze-
mély nem elérhetô, az óvási bizottság egy tagja is elôadhatja a
feltételezést.

MM55..44 Ha egy 2. rész szerinti eset eredményeképp kívánatos a 69. sza-
bály alapján egy tárgyalás összehívása, fontos, hogy elôször a
szokásos módon le kell tárgyalni az összes hajó-hajó elleni
óvást, hogy eldöntsék, melyik hajó (ha van ilyen) melyik szabályt
sértette meg, mielôtt megkezdenék a versenyzôvel szemben a
69. szabály szerinti tárgyalást.

MM55..55 Habár a 69. szabály szerinti intézkedés egy versenyzôvel, egy
hajótulajdonossal vagy egy támogató személlyel szemben, és
nem egy hajóval szemben történik, egy hajó is büntethetô
(69.2(h)(2) és 64.5 szabályok).

MM55..66 Amikor az óvási bizottság helyt ad egy 69. szabály szerinti fel-
tételezésnek, meg kell fontolnia, hogy helyénvaló-e jelentést ké-
szítenie vagy egy nemzeti hatóság vagy a World Sailing számá-
ra. A World Sailing Esetkönyve tartalmaz arra vonatkozóan út-
mutatást, hogy mikor kell jelentést készíteni. Amikor az óvási bi-
zottság jelentést készít, abban javasolhatja, hogy további lépé-
sek szükségesek lehetnek-e vagy sem.

MM55..77 Kivéve, ha a fellebbezési jogot a 70.5 szabály alapján megvon-
ták, a 69. szabály szerinti tárgyalásban érintett fél fellebbezhet
az óvási bizottság döntése ellen.

MM55..88 Az óvási bizottságok számára a helytelen magatartásra vonatko-
zóan további útmutatás a World Sailing weboldalán található.
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MM66 FFEELLLLEEBBBBEEZZÉÉSSEEKK  ((7700..  sszzaabbáállyy  ééss  RR  ffüüggggeelléékk))
Amikor a döntések fellebbezhetôk,
– meg kell ôrizni a tárgyaláshoz kapcsolódó iratokat úgy, hogy

az információk egy fellebbezés során könnyen felhasználha-
tók legyenek. Van az óvási bizottság által jóváhagyott vagy ál-
tala készített ábra? A megállapított tények elégségesek? (Pél-
dául: Volt fedés? Igen vagy nem. A „Talán” nem egy megál-
lapított tény.) Feltüntették az óvási bizottság tagjainak nevét és
más fontos információt az ûrlapon?

– az óvási bizottság által egy fellebbezéshez fûzött megjegyzé-
seknek képessé kell tenniük a fellebbviteli bizottságot, hogy vi-
lágos képet alkothasson az esetrôl; a fellebbviteli bizottság
semmit sem tud a helyzetrôl.

MM77 FFÉÉNNYYKKÉÉPPEESS  BBIIZZOONNYYÍÍTTÉÉKKOOKK
Fényképek és videofelvételek néha hasznos bizonyítékokat szol-
gáltatnak, azonban az óvási bizottságok vegyék figyelembe
ezek korlátait és jegyezzék meg a következô pontokat:
– A fényképes bizonyítékot bemutató fél felelôs a megtekintés le-

hetôvé tételéért.
– Többször meg kell nézni a videót, hogy minden információ ki-

nyerhetô legyen belôle.
– Az egy objektívvel rendelkezô kamerák mélységérzékelése na-

gyon gyenge, teleobjektívnek nincs is. Amikor a kamera me-
rôlegesen néz két fedésben lévô hajó menetirányára, lehetet-
len megbecsülni a kettô közti távolságot. Amikor szemben
van velük, lehetetlen látni, hogy fedésben vannak-e, kivéve, ha
az jelentôs mértékû.

– Fel kell tenni a következô kérdéseket:
– Hol volt a kamera a hajókhoz képest?
– A kamera mozgott a felvétel alatt? Ha igen, milyen irányba

és milyen sebességgel?
– Változik a szög, miközben a hajók a kritikus pont felé köze-

lednek? Gyors pásztázás alapvetô változást okoz.
– Mindvégig korlátlan volt a kamera látómezeje?
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NN  FFÜÜGGGGEELLÉÉKK

NEMZETKÖZI VERSENYBÍRÓSÁGOK
Lásd a 70.5 és 91(b) szabályokat. Jelen függeléket nem módosíthatja
sem a versenykiírás, sem a versenyutasítás, sem egy nemzeti elôírás.

NN11 ÖÖSSSSZZEETTÉÉTTEELL,,  KKIIJJEELLÖÖLLÉÉSS  ÉÉSS  SSZZEERRVVEEZZÉÉSS
NN11..11 A nemzetközi versenybíróságot olyan tapasztalt vitorlázókból kell

összeállítani, akik a versenyszabályokat kiválóan ismerik és nagy
óvási bizottsági gyakorlattal rendelkeznek. A nemzetközi verseny-
bíróság legyen független a versenyrendezôségtôl és a technikai bi-
zottságtól, és sem a versenyrendezôség, sem a technikai bizottság
tagjai nem lehetnek benne. A nemzetközi versenybíróságot a ren-
dezô szervezetnek, amely ha megkövetelik, rendelkezzen a nem-
zeti hatóság jóváhagyásával (lásd a 91(b) szabályt), vagy a
89.2(c) szabály alapján a World Sailingnek kell kijelölnie.

NN11..22 A versenybíróság összetétele a következô legyen: egy elnök, egy
alelnök (ha kívánatos), és annyi tag, hogy a versenybíróság leg-
alább öt fôbôl álljon. Többségük nemzetközi versenybíró legyen.

NN11..33 Nem lehet két fônél több (háromnál az M, N és Q csoportok
esetén) tag egy nemzeti hatóság képviseletében.

NN11..44 (a) A versenybíróság elnöke az N1.1, N1.2 és N1.3 szabályok-
nak megfelelôen kijelölhet egy vagy több panelt. Ezt akkor
is megteheti, ha a teljes versenybíróság összetétele nem fe-
lel meg ezeknek a szabályoknak.

(b) A versenybíróság elnöke kijelölhet olyan, egyenként leg-
alább háromtagú paneleket, amelyekben a többség nem-
zetközi versenybíró. Minden egyes panelben a tagok leg-
alább három nemzeti hatóságot képviseljenek, kivéve az M,
N és Q csoportban, ahol legalább két nemzeti hatóságot
képviseljenek. Ha egy fél nem elégedett egy panel döntésé-
vel, a megállapított tényeket nem érintve joga van egy, az
N1.1, N1.2 és N1.3 szabályoknak megfelelôen összeállított
panel elôtti tárgyalásra, feltéve, ha ezt 30 percen belül vagy
a versenyutasításban meghatározott határidôn belül kéri.
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NN11..55 Amikor a teljes versenybíróság vagy egy panel létszáma beteg-
ség vagy más szükséghelyzet miatt öt fô alá csökken, és nem ér-
hetô el más megfelelô minôsítésû személy, összetétele megfele-
lô marad, ha legalább három tagból áll, és legalább két tagja
nemzetközi versenybíró. Amikor a versenybíróságnak három
vagy négy tagja van, a tagok legalább három különbözô nem-
zeti hatóságot képviseljenek, kivéve az M, N és Q csoportokat,
ahol legalább két különbözô nemzeti hatóságot képviseljenek.

NN11..66 Amikor kívánatosnak vélik, hogy a versenybíróság néhány tag-
ja ne vegyen részt egy óvás vagy egy orvoslati kérelem megvi-
tatásában és döntésében, és nem érhetô el más megfelelô mi-
nôsítésû személy, a versenybíróság összetétele megfelelô marad,
ha legalább három tag marad és közülük legalább ketten nem-
zetközi versenybírók.

NN11..77 Az N1.1 és N1.2 szabályoktól eltérve, a World Sailing korláto-
zott körülmények között (lásd a World Sailing 25.8.13 rendel-
kezését) felhatalmazhat egy csak három tagból álló nemzetkö-
zi versenybíróságot. Minden tagnak nemzetközi versenybírónak
kell lennie. A tagoknak három különbözô nemzeti hatóság (ket-
tô az M, N és Q csoportok esetén) képviseletében kell lenniük.
A felhatalmazást a rendezô szervezetnek szóló jóváhagyó levél-
be, és a versenykiírásba vagy a versenyutasításba kell belefog-
lalni, és a levelet a hivatalos hirdetôtáblán ki kell függeszteni.

NN11..88 Amikor a nemzeti hatóság jóváhagyása szükséges egy nemzet-
közi versenybíróság kijelöléséhez (lásd a 91(b) szabályt), a jó-
váhagyásról szóló értesítést bele kell foglalni a versenyutasítás-
ba vagy ki kell függeszteni a hivatalos hirdetôtáblán.

NN11..99 Ha a versenybíróság vagy egy panel úgy tevékenykedik, hogy
összetétele nem megfelelô, döntései megfellebbezhetôk.
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NN22 FFEELLEELLÔÔSSSSÉÉGGII  KKÖÖRR
NN22..11 A nemzetközi versenybíróság felelôs minden óvás, orvoslati ké-

relem és az 5. rész szabályai szerint felmerült egyéb kérdés tár-
gyalásáért és eldöntéséért. A rendezô szervezet, a versenyren-
dezôség vagy a technikai bizottság kérésére minden olyan kér-
désben, ami közvetlenül érinti a verseny sportszerûségét, taná-
csot és segítséget kell nekik nyújtania.

NN22..22 Kivéve, ha a rendezô szervezet másként utasítja, a versenybíró-
ságnak kell döntenie
(a) a versenyjogosultság, a felmérési és elônyszámítási bizony-

latok kérdéseiben; és
(b) a versenyzôk, hajók vagy felszerelés cseréjét illetôen, amikor

egy szabály ilyen döntést követel meg.
NN22..33 A versenybíróságnak kell döntenie azon esetekben is, amelye-

ket a rendezô szervezet, a versenyrendezôség vagy a technikai
bizottság számukra átadott.

NN33 EELLJJÁÁRRÁÁSSOOKK
NN33..11 Nemzetiségük, klubtagságuk vagy hasonló ok miatt a tagok

nem tekinthetôk olyan személyeknek, mint akikkel kapcsolatban
jelentôs összeférhetetlenség áll fenn (lásd a 63.4 szabályt). Ami-
kor a 63.4 szabály alapján más vonatkozásban meg kell fon-
tolni egy jelentôs összeférhetetlenséget, kellô hangsúlyt kell fek-
tetni arra a tényre, hogy a nemzetközi versenybíróság döntései
nem fellebbezhetôk meg, és ez érintheti a sportszerûség meg-
ítélését és csökkentheti az összeférhetetlenség mértékét, amely
egyébként jelentôs. Kétség esetén a tárgyalást az N1.6 szabály-
ban megengedettek szerint kell lefolytatni.

NN33..22 Ha egy panelnek nem sikerült egy döntésben megegyezni, elha-
laszthatja azt. Ebben az esetben az elnök terjessze az ügyet egy
lehetô legtöbb tagból álló, megfelelô összetételû panel elé,
amely akár a teljes versenybíróság is lehet.
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NN44 HHEELLYYTTEELLEENN  MMAAGGAATTAARRTTÁÁSS  ((6699..  sszzaabbáállyy))
NN44..11 A World Sailing Fegyelmi szabályzata tartalmazza azokat az el-

járásokat, amelyeket adott nemzetközi versenyeken bármilyen
vizsgálatot lefolytató személy kijelölésére kell alkalmazni. Ezek
az eljárások felülírják ezen függelék bármely ellentmondó ren-
delkezését.

NN44..22 Egy személy legyen azért felelôs, hogy a tárgyaló panel számá-
ra elôadja bámely, a 69. szabály szerinti helytelen magatartás
feltételezését. Ez a személy a tárgyaló panelnek nem, de a ver-
senybíróságnak lehet tagja. Az ilyen személytôl meg kell köve-
telni, hogy a vizsgálata során a birtokába juthatott minden
anyagot teljes terjedelmében adjon át annak a személynek, aki
ellen a 69. szabály megsértése miatti feltételezés szól.

NN44..33 A tárgyaló panel egy tárgyalás megkezdése elôtt, amennyire a
gyakorlatban lehetséges, kerülje el, hogy bármilyen, a 69. sza-
bály szerinti feltételezés vizsgálójaként tevékenykedik. Azonban
a tárgyalás során legyen jogosult olyan nyomozati célú kérdé-
seket feltenni, amelyeket jónak lát.

NN44..44 Ha a panel tárgyalás összehívásáról dönt, minden olyan anya-
got, amit számukra ennek a döntésüknek meghozatala érdeké-
ben átadtak, még a tárgyalás kezdete elôtt át kell adni annak
a személynek is, aki ellen a feltételezés szól.
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PP  FFÜÜGGGGEELLÉÉKK

A 42. SZABÁLY SPECIÁLIS ELJÁRÁSAI
E függelék egésze vagy része csak akkor alkalmazható, ha a versenyki-
írás vagy a versenyutasítás azt elôírja.

PP11 MMEEGGFFIIGGYYEELLÔÔKK  ÉÉSS  EELLJJÁÁRRÁÁSS
PP11..11 Az óvási bizottság megfigyelôket jelölhet ki, beleértve saját tag-

jait is, hogy a P1.2 szabály szerint eljárjanak. Olyan személy
nem jelölhetô ki megfigyelônek, akivel kapcsolatban jelentôs
összeférhetetlenség áll fenn.

PP11..22 A P1.1 szabály alapján kijelölt megfigyelô, aki látja, hogy egy
hajó megsérti a 42. szabályt, megbüntetheti azt – még akkor is,
ha a hajó már nincs versenyben – úgy, hogy olyan hamar,
ahogy az észszerûen lehetséges, egy hangjelzést ad, rámutat
egy sárga lobogóval és a vitorlaszámát kiáltja. Az ilyen módon
büntetett hajó nem büntethetô a 42. szabály alapján ugyanazon
eset miatt másodszor.

PP22 BBÜÜNNTTEETTÉÉSSEEKK
PP22..11 EEllssôô  bbüünntteettééss

Amikor egy hajót elôször büntetnek a P1.2 szabály alapján,
büntetése egy a 44.2 szabály szerinti kétfordulós büntetés. Ha
ezt nem vállalja, tárgyalás nélkül ki kell zárni.

PP22..22 MMáássooddiikk  bbüünntteettééss
Amikor egy hajót a verseny során másodszor büntetnek, azon-
nal álljon ki a futamból. Ha nem így tesz, a hajót tárgyalás nél-
kül ki kell zárni, és pontszáma nem ejthetô ki.

PP22..33 HHaarrmmaaddiikk  ééss  ttoovváábbbbii  bbüünntteettéésseekk
Amikor egy hajót harmadszor vagy egy további alkalommal
büntetnek egy verseny során, azonnal álljon ki a futamból. Ha
így tesz, büntetése tárgyalás nélküli kizárás és pontszáma nem
ejthetô ki. Ha nem így tesz, büntetése tárgyalás nélküli kizárás
a verseny összes futamából, nem ejthet ki pontszámot, és az
óvási bizottságnak meg kell fontolnia egy 69.2 szabály szerinti
tárgyalás összehívását.
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PP22..44 BBüünntteettéésseekk  aa  ccééllvvoonnaall  kköözzeelléébbeenn
Ha egy hajót a P2.2 vagy P2.3 szabály alapján büntetnek, és
nem volt észszerûen lehetséges számára, hogy célba érés elôtt ki-
álljon a futamból, úgy kell értékelni, mintha azonnal kiállt volna.

PP33 HHAALLAASSZZTTÁÁSS,,  ÁÁLLTTAALLÁÁNNOOSS  VVIISSSSZZAAHHÍÍVVÁÁSS  VVAAGGYY  
ÉÉRRVVÉÉNNYYTTEELLEENNÍÍTTÉÉSS
Ha egy hajót büntettek a P1.2 szabály alapján, és a versenyren-
dezôség halasztást, általános visszahívást vagy érvénytelenítést
jelez, büntetést törlik, de az továbbra is beleszámít a verseny so-
rán kapott büntetések számának meghatározásába.

PP44 OORRVVOOSSLLAATT  KKOORRLLÁÁTTOOZZÁÁSSAA
Egy hajó nem kaphat orvoslatot az óvási bizottság egy tagjának
vagy megbízott megfigyelôjének a P1.2 szabály szerinti tevé-
kenysége miatt, kivéve, ha a tevékenység helytelenségének oka
az volt, hogy nem vette figyelembe a versenyrendezôség egy jel-
zését vagy egy osztályszabályt.

PP55 OO  ÉÉSS  RR  LLOOBBOOGGÓÓKK
PP55..11 AA  PP55  sszzaabbáállyy  aallkkaallmmaazzáássaa

A P5 szabály akkor alkalmazható, ha az osztályszabályok meg-
engedik a pumpálást, billegtetést és lökdösést, amikor a szélse-
besség meghalad egy megadott értéket.
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PP55..22 AA  rraajjttjjeellzzééss  eellôôtttt
(a) A versenyrendezôség úgy jelezheti, hogy a pumpálás, billeg-

tetés és lökdösés az osztályszabályok szerint megengedett,
hogy a figyelmeztetô jelzés elôtt vagy azzal együtt kitûzi az
O lobogót.

(b) Ha a szélsebesség a megadott határ alá csökken, miután az
O lobogó kitûzésre került, a versenyrendezôség halaszthat-
ja a futamot. Ezt követôen, az új figyelmeztetô jelzés elôtt
vagy azzal együtt a versenyrendezôségnek ki kell tûznie az R
lobogót, hogy jelezze, hogy a 42. szabályt az osztályszabá-
lyok általi módosításokkal alkalmazzák, vagy a P5.2(a) sza-
bály alapján ki kell tûznie az O lobogót.

(c) Ha az O vagy R lobogó a figyelmeztetô jelzés elôtt vagy az-
zal együtt kitûzték, akkor azt a rajtjelzésig kitûzve kell tartani.

PP55..33 AA  rraajjttjjeellzzééss  uuttáánn
A rajtjelzés után,
(a) ha a szélsebesség meghaladja a megadott értéket, a ver-

senyrendezôség ismétlôdô hangjelekkel kitûzheti az O lobo-
gót egy jelnél, hogy jelezze, hogy a jel elhagyása után a
pumpálás, billegtetés és lökdösés az osztályszabályok sze-
rint megengedett.

(b) ha az O lobogó kitûzését követôen a szélsebesség a meg-
adott érték alá csökken, a versenyrendezôség ismétlôdô
hangjelekkel kitûzheti az R lobogót egy jelnél, hogy jelezze,
hogy a jel elhagyása után a 42. szabályt az osztályszabályok
általi módosításokkal alkalmazzák.
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RR  FFÜÜGGGGEELLÉÉKK

FELLEBBEZÉSEK ÉS KÉRELMEK ELJÁRÁSAI
Lásd a 70. szabályt. Egy nemzeti hatóság egy elôírásával módosíthat-
ja, de egy versenykiírás vagy versenyutasítás nem módosítja ezt a füg-
geléket.

RR11 FFEELLLLEEBBBBEEZZÉÉSSEEKK  ÉÉSS  KKÉÉRREELLMMEEKK
A fellebbezéseket, az óvási bizottságok döntéseik megerôsítése
vagy helyesbítése érdekében benyújtott kéréseit és szabályértel-
mezési kérdéseket e függelék szerint kell benyújtani.

RR22 DDOOKKUUMMEENNTTUUMMOOKK  BBEENNYYÚÚJJTTÁÁSSAA
RR22..11 Fellebbezés benyújtásához,

(a) nem késôbb, mint 15 nappal az óvási bizottság írásbeli dön-
tésének vagy azon döntésének kézhez vétele után, amelyben
az elutasítja egy tárgyalás újranyitását, a fellebbezônek egy
fellebbezést kell a nemzeti hatósághoz benyújtania, mellékel-
ve az óvási bizottság döntésének másolatát. A fellebbezésnek
tartalmaznia kell azt, hogy a fellebbezô miért tartja az óvási
bizottság döntését vagy eljárását helytelennek;

(b) ha a 63.1 szabály alapján megkövetelt tárgyalást nem tar-
tották meg az óvás vagy az orvoslati kérelem benyújtását kö-
vetô 30 napon belül, a fellebbezô további 15 napon belül
küldjön egy fellebbezést az óvás vagy orvoslati kérelem má-
solatával és minden vonatkozó levelezéssel. A nemzeti ha-
tóságnak, ha erre jó ok van, ki kell terjesztenie a határidôt;

(c) amikor az óvási bizottság nem tesz eleget a 65. szabálynak,
a fellebbezônek a tárgyalás után észszerû idôn belül be kell
nyújtania egy fellebbezést az óvás vagy az orvoslati kérelem
másolatával és minden vonatkozó levelezéssel.

Ha az óvás vagy az orvoslati kérelem másolata nem érhetô el,
akkor a fellebbezô nyújtson be ehelyett egy nyilatkozatot a tar-
talmával.
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RR22..22 A fellebbezô a fellebbezéshez mellékelve, vagy annak beküldé-
se után a lehetô leghamarabb nyújtsa be a következô dokumen-
tumok közül mindazokat, amelyek elérhetôk számára:
(a) az írott óvás(oka)t vagy orvoslati kérelme(ke)t;
(b) egy, az óvási bizottság készített vagy jóváhagyott ábrát,

amely bemutatja az összes érintett hajó helyzetét és útvona-
lát, a következô jel irányát és elôírt oldalát, a szél erejét és
irányát, és ha jelentôséggel bír, a víz mélységét, valamint az
áramlás erejét és irányát;

(c) a versenykiírást, a versenyutasítást, minden más, a versenyt
irányító dokumentumot, és ezek minden módosítását;

(d) minden további idevágó dokumentumot; és
(e) a tárgyalásban érintett összes fél és az óvási bizottság elnö-

kének nevét, postai és e-mail címét, valamint telefonszámát.

RR22..33 Egy óvási bizottság döntés-megerôsítési vagy helyesbítés iránti
kérelmét a döntést követô 15 napnál nem késôbb kell benyúj-
tani, és csatolni kell mellé a döntést magát, és az R2.2 szabály-
ban felsorolt dokumentumokat. Egy szabályértelmezési kére-
lemnek tartalmaznia kell a feltételezett tényeket.

RR33 AA  NNEEMMZZEETTII  HHAATTÓÓSSÁÁGG  ÉÉSS  AAZZ  ÓÓVVÁÁSSII  BBIIZZOOTTTTSSÁÁGG  
FFEELLEELLÔÔSSSSÉÉGGII  KKÖÖRREE
Egy fellebbezés vagy döntés-megerôsítési vagy helyesbítés irán-
ti kérelem kézhezvételekor a nemzeti hatóság küldje meg a fe-
lek és az óvási bizottság részére a fellebbezés vagy a kérelem és
az óvási bizottság döntésének egy másolatát. Be kell kérnie az
óvási bizottságtól az R2.2 szabályban felsorolt, a fellebbezô
vagy az óvási bizottság által nem benyújtott dokumentumokat,
és az óvási bizottságnak azonnal be kell azokat nyújtania a
nemzeti hatósághoz. Amikor ez utóbbi iratok beérkeznek, ezek
másolatait is meg kell küldeni a feleknek.
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RR44 ÉÉSSZZRREEVVÉÉTTEELLEEKK  ÉÉSS  TTIISSZZTTÁÁZZÁÁSSOOKK
RR44..11 A felek és az óvási bizottság a fellebbezéshez, a kérelemhez

vagy az R2.2 szabályban felsorolt dokumentumok bármelyikéhez
a nemzeti hatósághoz írásban benyújtva észrevételeket fûzhet.

RR44..22 A nemzeti hatóság olyan szervezetektôl kérheti a versenyt irányí-
tó szabályok tisztázását, amelyek nem voltak a tárgyalásban
érintett felek.

RR44..33 A nemzeti hatóságnak a kapott észrevételekbôl és tisztázások-
ból másolatot kell küldenie a feleknek és az óvási bizottságnak,
ahogy az helyénvaló.

RR44..44 Bármely dokumentumra vonatkozó észrevételt annak a nemze-
ti hatóságtól való kézhezvételét követô 15 napon belül kell meg-
tenni.

RR55 EELLÉÉGGTTEELLEENN  TTÉÉNNYYEEKK,,  ÚÚJJRRAANNYYIITTÁÁSS
A nemzeti hatóságnak el kell fogadnia az óvási bizottság által
megállapított tényeket, kivéve, ha úgy dönt, hogy azok elégtele-
nek. Ebben az esetben fel kell kérnie az óvási bizottságot a tények
kiegészítésre, más információ benyújtására vagy a tárgyalás új-
ranyitására és bármely újonnan megállapított tény jelentésére. Az
óvási bizottságnak azonnal eszerint kell cselekednie.

RR66 FFEELLLLEEBBBBEEZZÉÉSS  VVIISSSSZZAAVVOONNÁÁSSAA
A fellebbezô visszavonhatja fellebbezését annak eldöntése elôtt,
ezáltal elfogadva az óvási bizottság döntését.
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SS  FFÜÜGGGGEELLÉÉKK

STANDARD VERSENYUTASÍTÁS
Ez a függelék csak akkor alkalmazható, ha a versenykiírás ezt elôírja.

A Standard versenyutasítást egy minden hajó számára elérhetôvé tett
nyomtatott versenyutasítás helyett használhatják egy versenyen. A hasz-
nálatához írd bele a versenykiírásba, hogy „A versenyutasítás az RRS
S függelékének Standard versenyutasításából és azokból a kiegészítô
utasításokból fog állni, amelyeket a _____ lévô hivatalos hirdetôtáblán
függesztenek ki.”

A kiegészítô utasítások az alábbiakat fogják tartalmazni:
1 A versenyiroda és a parti jelzések kitûzésére szolgáló zászlórúd

helyét (lásd alább az SI 4.1 utasítást).
2 Egy, a futamok idôbeosztását mutató táblázatot, amely tartalmaz-

ni fogja minden ütemezett versenynap dátumát és napját, a na-
pi tervezett futamszámot, a napi elsô figyelmeztetô jelzés tervezett
idôpontját és az utolsó ütemezett versenynapon a legkésôbbi fi-
gyelmeztetô jelzés idôpontját (lásd alább az SI 5. utasítást).

3 A használt jelek listáját és leírását (SI 8. utasítás). Azt, hogy az
új jelek miként fognak különbözni az eredetiektôl (SI 10. utasítás).

4 Az SI 12. utasításban felsorolt idôkorlátozásokat, ha vannak.
5 Az ebben a függelékben található utasításokhoz tartozó módo-

sításokat vagy kiegészítéseket.

A kiegészítô utasítások nyomtatott példányai kérésre elérhetôk lesznek
a versenyzôk számára.
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VERSENYUTASÍTÁS

11 SSZZAABBÁÁLLYYOOKK
11..11 A versenyt A vitorlázás versenyszabályaiban meghatározott sza-

bályok szerint rendezik.

22 VVEERRSSEENNYYZZÔÔKKNNEEKK  SSZZÓÓLLÓÓ  KKÖÖZZLLEEMMÉÉNNYYEEKK
22..11 A versenyzôknek szóló közleményeket a hivatalos hirdetôtáblán

függesztik ki.
22..22 A kiegészítô utasításokat (a továbbiakban: kiegészítés) a hivata-

los hirdetôtáblán függesztik ki.

33 AA  VVEERRSSEENNYYUUTTAASSÍÍTTÁÁSS  MMÓÓDDOOSSÍÍTTÁÁSSAAII
33..11 A versenyutasítás módosításait a hatályba lépés napján 8:00

óra elôtt függesztik ki, kivéve, ha a kiegészítés módosítja ezt az
idôpontot. A futamok idôbeosztásának módosítását a hatályba
lépést megelôzô napon 20:00 óráig függesztik ki.

44 PPAARRTTII  JJEELLZZÉÉSSEEKK
44..11 A parti jelzéseket a zászlórúdon tûzik ki. A helyét a kiegészítés

fogja tartalmazni.

55 AA  FFUUTTAAMMOOKK  IIDDÔÔBBEEOOSSZZTTÁÁSSAA
55..11 A kiegészítés tartalmazni fog egy táblázatot, ami bemutatja a

napokat, dátumokat, a tervezett futamszámot, a napi elsô figyel-
meztetô jelzés tervezett idôpontját és az utolsó ütemezett ver-
senynapon a legkésôbbi figyelmeztetô jelzés idôpontját.

55..22 A hajók figyelmeztetése céljából, egy rövidesen kezdôdô futam
vagy futamok esetén legalább öt perccel a figyelmeztetô jelzés
elôtt kitûzésre kerül a rajtvonalon a narancsszínû lobogó egy
hangjellel.

66 OOSSZZTTÁÁLLYYLLOOBBOOGGÓÓKK
66..11 Minden osztálylobogó egyszínû alapon az osztályjelzés vagy a

kiegészítés szerinti lobogó lesz.
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77 AA  PPÁÁLLYYÁÁKK
77..11 A figyelmeztetô jelzésnél nem késôbb, a versenyrendezôség ki-

jelöli a pályát, és kitûzheti az elsô szakasz hozzávetôleges irány-
szögét is.

77..22 A pályarajzok az SI 13. utasítást követô oldalon találhatók. Ezek
bemutatják a pályákat, beleértve a jelek elhagyásának sorrend-
jét és oldalát. A kiegészítés további pályákat tartalmazhat.

88 JJEELLEEKK
88..11 A használt jelek listáját és leírását a kiegészítés fogja tartalmaz-

ni.

99 AA  RRAAJJTT
99..11 A futamokat az RRS 26. szabály szerint rajtoltatják.
99..22 A rajtvonal a versenyrendezôségi hajó narancsszínû lobogót vi-

selô rúdja és a rajtjel pálya felôli oldala között lesz.

1100 AA  KKÖÖVVEETTKKEEZZÔÔ  PPÁÁLLYYAASSZZAAKKAASSZZ  MMÓÓDDOOSSÍÍTTÁÁSSAA
1100..11 A következô pályaszakasz módosításakor a versenyrendezôség

egy új jelet helyez ki (vagy áthelyezi a célvonalat), és az erede-
ti jelet olyan hamar, ahogy az kivitelezhetô, eltávolítja. Egy újabb
módosítás esetén egy új jelet egy eredeti jellel cserélnek.

1111 AA  CCÉÉLL
1111..11 A célvonal a versenyrendezôségi hajó kék lobogót viselô rúdja

és a céljel pálya felôli oldala között lesz.
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1122 IIDDÔÔKKOORRLLÁÁTTOOZZÁÁSSOOKK
1122..11 A kiegészítés fogja tartalmazni, hogy az alábbiak közül melyik

idôkorlátozást, ha bármelyiket is, alkalmazzák, és minden egyes
esetben megadja az idôkorlátozást.

Idôkorlátozás az elsô jelnél Idôkorlátozás az elsô hajó számá-
ra az elsô jel elhagyásához

A futam idôkorlátozása Idôkorlátozás az elsô olyan hajó
számára, amelyik rajtol, végigvi-
torlázza a pályát és célba ér

Célba érési idôablak Idôkorlátozás a hajók számára,
hogy célba érjenek az elsô olyan 
hajót követôen, amelyik rajtolt, vé-
gigvitorlázta a pályát és célba ért

1122..22 Ha egy hajó sem hagyta el az elsô jelet az elsô jelnél alkalma-
zott idôkorlátozáson belül, a futamot érvényteleníteni kell.

1122..33 Azokat a hajók, amelyek a célba érési idôablakon belül nem ér-
nek célba, tárgyalás nélkül célba nem értként (DNF) kell értékel-
ni. Ez módosítja az RRS 35., A5.1 és A5.2 szabályokat.

1133 ÓÓVVÁÁSSOOKK  ÉÉSS  OORRVVOOSSLLAATTII  KKÉÉRREELLMMEEKK
1133..11 Tárgyalási kérelem ûrlapok a versenyirodán elérhetôk. Az óvá-

sokat és az orvoslati vagy az újranyitási kérelmeket oda kell be-
nyújtani a megfelelô határidôn belül.

1133..22 Minden egyes osztály részére, az óvási határidô a napi utolsó fu-
tam utolsó hajójának célba érési idôpontját vagy a napi verseny-
zés végét jelentô jelzés versenyrendezôség általi kitûzését köve-
tô 60 perc közül a késôbbi.

1133..33 Az óvási határidôt követô 30 percnél nem késôbb kifüggesztik
a közleményeket, hogy tájékoztassák a versenyzôket azokról a
tárgyalásokról, amelyeken felek, vagy amelyeken tanúként ne-
vezeték meg ôket, valamint a tárgyalások helyérôl.

1133..44 A versenyrendezôség, a technikai bizottság vagy az óvási bizott-
ság általi óvásokról szóló közleményeket a hajók RRS 61.1(b)
szabály szerinti értesítése céljából kifüggesztik.
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PÁLYARAJZOK 

S FÜGGELÉK – STANDARD VERSENYUTASÍTÁS

CCOOUURRSSEE  LLAA  ––  Windward/Leeward with Offset Mark, Leeward Finish
Signal 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

LLAA  PPÁÁLLYYAA  ––  Cirkáló–hátszél terelôjellel, hátszél befutó
Jelzés A jelek kerülési sorrendje
LA2 Rajt – 1 – 1a – 2s/2p – 1 – 1a – Cél
LA3 Rajt – 1 – 1a – 2s/2p – 1 – 1a – 2s/2p – 1 – 1a – Cél
LA4 Rajt – 1 – 1a – 2s/2p – 1 – 1a – 2s/2p – 1 – 1a – 2s/2p 

– 1 – 1a – Cél
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CCOOUURRSSEE  WWAA  ––  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

WWAA  PPÁÁLLYYAA  ––  Cirkáló–hátszél terelôjellel, cirkáló befutó
Jelzés A jelek kerülési sorrendje
WA2 Rajt – 1 – 1a – 2s/2p – Cél
WA3 Rajt – 1 – 1a – 2s/2p – 1 – 1a – 2s/2p – Cél
WA4 Rajt – 1 – 1a – 2s/2p – 1 – 1a – 2s/2p – 1 – 1a – 2s/2p – Cél
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CCOOUURRSSEE  TTWW  ––  Triangle, Windward Finish
Signal 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

TTWW  PPÁÁLLYYAA – Háromszög, cirkáló befutó
Jelzés A jelek kerülési sorrendje
TW2 Rajt – 1 – 2 – 3 – Cél
TW3 Rajt – 1 – 2 – 3 – 1 – 3 – Cél
TW4 Rajt – 1 – 2 – 3 – 1 – 3 – 1 – 3 – Cél



TT  FFÜÜGGGGEELLÉÉKK

EGYEZTETÔ ELJÁRÁS
Ez a függelék csak akkor alkalmazható, ha a versenykiírás vagy a ver-
senyutasítás ezt elôírja.
Az egyeztetô eljárás egy újabb lépést nyújt az óvások döntési eljárása-
ihoz, de szükségtelenné tehet néhány óvástárgyalást, ezzel gyorsítva
azokat a versenyeket, ahol sok óvás várható. Az egyeztetô eljárás nem
lehet minden verseny számára alkalmas, mert egy további megfelelô tu-
dású külön személyt tesz szükségessé, aki egyeztetés-vezetôként mûkö-
dik közre. Az egyeztetô eljárások levezetésére további útmutatás talál-
ható a World Sailing Versenybírói kézikönyvében, amelyet a World Sai-
ling weboldaláról lehet letölteni.

TT11 FFUUTTAAMMOOTT  KKÖÖVVEETTÔÔ  BBÜÜNNTTEETTÉÉSSEEKK
(a) Feltéve, hogy a 44.1(b) szabály nem alkalmazható, egy ha-

jó, ha egy eset során megsérthette a 2. rész egy vagy több
szabályát vagy a 31. szabályt, a futam után az esetre vonat-
kozó óvástárgyalás megkezdéséig bármikor vállalhat egy fu-
tamot követô büntetést.

(b) A futamot követô büntetés egy 30%-os pontozásos büntetés,
amelyet a 44.3(c) szabály szerint kell kiszámítani. A 44.1(a)
szabály azonban érvényben van.

(c) Egy hajó úgy vállal futamot követô büntetést, hogy írásos
nyilatkozatot nyújt át az egyeztetés-vezetônek vagy az óvá-
si bizottság egy tagjának, amelyben vállalja a büntetést, és
amelyben azonosítja a futam számát, valamint az eset he-
lyét és idejét.
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TT22 EEGGYYEEZZTTEETTÉÉSS
Minden egyes olyan esethez kapcsolódóan, amely egy hajó ál-
tali óvást eredményezett a 2. rész egy vagy több szabálya vagy
a 31. szabály alapján, az óvástárgyalás elôtt egy egyeztetést
fognak tartani. Csak akkor tartják meg ezt az egyeztetést, ha
mindegyik felet egy olyan személy képvisel, aki a hajón tartóz-
kodott az eset idején. Tanúk részvétele nem megengedett. Azon-
ban, ha az egyeztetés-vezetô úgy ítéli meg, hogy a 44.1(b) sza-
bály alkalmazása lehetséges vagy nem az egyeztetô eljárás a
megfelelô eljárási forma, akkor az egyeztetést nem tartják meg,
és ha az már folyamatban van, bezárják.

TT33 AAZZ  EEGGYYEEZZTTEETTÉÉSS--VVEEZZEETTÔÔ  VVÉÉLLEEMMÉÉNNYYEE
Az egyeztetés-vezetô a képviselôk által szolgáltatott bizonyíté-
kokra alapozva ismerteti véleményét arról, hogy az óvási bizott-
ság valószínûleg miként fog dönteni:
(a) az óvás érvénytelen,
(b) egy hajót sem fognak egy szabálysértésért büntetni, vagy
(c) egy vagy több hajót büntetni fognak egy szabály megsérté-

séért, megjelölve a hajókat és büntetéseket.

TT44 AAZZ  EEGGYYEEZZTTEETTÉÉSS  KKIIMMEENNEETTEELLEEII
Miután az egyeztetés-vezetô ismerteti véleményét,
(a) egy hajó vállalhat egy futamot követô büntetést, és
(b) egy hajó az óvásának visszavonását kérheti. Ezután az

egyeztetés-vezetô az óvási bizottság nevében eljárva a 63.1
szabállyal összhangban engedélyezheti a visszavonást.

Az óvástárgyalást meg fogják tartani, kivéve, ha az esetet érintô
összes óvást visszavonták.
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