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Introduction

Bevezetés

The Racing Rules of Sailing includes two main sections. The first, Parts
1–7, contains rules that affect all competitors. The second,
Appendices A–P, provides details of rules, rules that apply to par-ticular
kinds of racing, and rules that affect only a small number of competitors
or officials.

A Vitorlás versenyzés szabályai két fő szakaszból állnak. Az első szakasz az 1
– 7. részek, amelyek mindegyik versenyzőt érintő szabályokat tartalmazzák. A
második szakasz tartalmazza a függelékeket, amelyek a szabályok részleteivel, a különleges versenyek szabályaival, és az olyan szabályokkal foglalkoznak, amelyek csak kevés számú versenyzőt és tisztségviselőt érintenek.

Revision
The racing rules are revised and published every four years by the
International Sailing Federation (ISAF), the international authority for the
sport. This edition becomes effective on
1 January 2009 except that for an event beginning in 2008 the date
may be postponed by the notice of race and sailing instructions.
Marginal markings indicate important changes to Parts 1–7 and the
Definitions of the 2005–2008 edition. No changes are contemplated
before 2013, but any changes determined to be urgent before then
will be announced through national authorities and posted on the ISAF
website (www.sailing.org).

Felülvizsgálat
A versenyszabályokat négyévenként felülvizsgálja, és újra kiadja a sportág nemzetközi szervezete, a Nemzetközi Vitorlás Szövetség (ISAF). Ez
a kiadás 2009. január 1-jén lép hatályba, kivéve, ha egy esemény 2008ban kezdődik az életbelépés dátumát a versenykiírás és versenyutasítás
megváltoztathatja. 2013 előtt nem terveznek változtatást, de a sürgősnek
ítélt módosításokat a nemzeti szövetségek útján hirdetik ki, és az ISAF
honlapján (www.sailing.org) teszik közzé.

ISAF Codes
The ISAF Eligibility, Advertising, Anti-Doping and Sailor Classification
Codes (Regulations 19, 20, 21 and 22) are referred to in the definition
Rule but are not included in this book because they can be changed at
any time. The most recent versions of the codes are available on the ISAF
website; new versions will be announced through national authorities.

ISAF Szabályzatok
Az ISAF Versenyjogosultsági, Hirdetési,és Dopping-ellenes és a Vitorlázók Osztályozási szabályzataira. (19., 20., 21., és 22. Rendelkezések)
hivatkozás történik a Szabály meghatározásában, azonban nem tartalmazza ez a szabálykönyv, mivel bármikor változtathatóak. A legújabb változatok az ISAF honlapján állnak rendelkezésre; és a Nemzeti Hatóságokon keresztül teszik azokat közzé.

Cases and Calls
The ISAF publishes interpretations of the racing rules in The Case Book
for 2009–2012 and recognizes them as authoritative interpretations
and explanations of the rules. It also publishes The Call Book for Match
Racing for 2009–2012 and The Call Book for Team Racing for 2009–
2012, and it recognizes them as authoritative only for umpired match or
team racing. These publica-tions are available on the ISAF website.

Esetek és Felszólamlások
Az ISAF kiadja az „Eset könyv a 2009-2012 évekre (Case Book for 2009–
2012) c. kiadványt és ezt a versenyszabályok hatályos értelmezésének és
kifejtésének ismeri el. Hasonlóképpen kiadja a „Párosversenyek felszólamlásai a 2009-2012 évekre”(The Call Book for Match Racing for 2009–2012) és
a Csapatversenyek felszólalásai 2009-2012 évekre (Call Book for Team Racing for 2009–2012) c. kiadványokat, amelyeket csak a döntőbíráskodással
rendezett páros-, illetve csapatversenyekre ismer el hatályosnak. Mindhárom
kiadvány az ISAF honlapján keresztül tölthető le, angol nyelven.

Terminology
A term used in the sense stated in the Definitions is printed in italics or, in
preambles, in bold italics (for example, racing and racing). ‘Racing rule’

Értelmezés
A Meghatározásokban rögzített értelemben használt kifejezéseket, dőlt betűkkel, vagy a bevezetőkben vastag, dőlt betűkkel nyomtatták (pl.: verseny-





means a rule in The Racing Rules of Sailing. ‘Boat’ means a sailboat and
the crew on board. ‘Race commit-tee’ includes any person or committee
performing a race committee function. A ‘change’ to a rule includes an
addition to it or deletion of all or part of it. ‘National authority’ means an
ISAF member national authority. Other words and terms are used in the
sense ordinarily understood in nautical or general use.

ben és versenyben). ’Versenyszabály’ a Vitorlázás Versenyszabályai-ban
lévő szabályt jelenti; ’Hajó’ jelenti a vitorlást és fedélzetén lévő legénységét.
A „Versenyvezetőség” azon személyek, vagy bizottságok összessége, amelyek versenybizottsági feladatot látnak el. Egy szabály ’változása’ magában
foglalja annak, vagy bármely részének bővítését, vagy törlését. ’Nemzeti Hatóság’ az ISAF tagsággal rendelkező nemzeti hatóság. Egyéb szavakat és
kifejezéseket a hajózási és általános használatnak megfelelően alkalmaznak
a szabályok.

Appendices
When the rules of an appendix apply, they take prece-dence over any
conflicting rules in Parts 1–7 and the Definitions. Each appendix is
identified by a letter. A reference to a rule in an appendix will contain the
letter and the rule number (for example, ‘rule A1’). There is no Appendix
I or O.

Függelékek
Amikor a függelékbeli szabályokat alkalmazzák, azok elsőbbséget élveznek az 1 – 7. részek, valamint a Meghatározások velük ellentmondásba kerülő szabályaival szemben. Mindegyik függelék egy betűvel
van jelezve. Egy függelékben lévő szabályra való hivatkozás a függelék
betűjelét és a szabály számát tartalmazza. (Pl. „A 1 szabály”) Nincs I és
O jelű függelék.

Changes to the Rules
The prescriptions of a national authority, class rules or the sailing
instructions may change a racing rule only as permitted in rule 86.

Szabályok módosítása
A nemzeti hatóság előírásai, az osztályszabályok, vagy a versenyutasítások csak a 86. szabályban foglaltaknak megfelelően változtathatnak
meg egy versenyszabályt.

Changes to National Authority Prescriptions
A national authority may restrict changes to its prescriptions as provided
in rule 88.2.

A Nemzeti Hatóságok előírásainak megváltoztatása
A Nemzeti hatóságok a 88.2 szabály szerint korlátozhatják előírásaik
megváltoztatását.





DEFINITIONS

Meghatározások

A term used as stated below is shown in italic type or, in preambles, in
bold italic type.

Ha egy kifejezés az alábbiak szerinti értelemben kerül felhasználásra a
szabályokban, akkor dőlt betűvel, a bevezetésekben vastag (fett), dőlt
betűvel van szedve.

Abandon
A race that a race committee or protest committee abandons is void but
may be resailed.

Érvénytelenítés
Egy futam, amit a versenyvezetőség vagy egy óvási bizottság érvénytelenít semmis, de újravitorlázható.

Clear Astern and Clear Ahead; Overlap
One boat is clear astern of another when her hull and equipment in
normal position are behind a line abeam from the aftermost point of the
other boat’s hull and equipment in normal
position. The other boat is clear ahead. They overlap when neither is
clear astern. However, they also overlap when a boat between them
overlaps both. These terms always apply to boats on the same tack.
They do not apply to boats on opposite tacks unless rule 18 applies or
both boats are sailing more than ninety degrees from the true wind.

Tisztán elől; Tisztán hátul; Fedésben
Egy hajó tisztán hátul van, amikor teste, és természetes helyzetben lévő
felszerelése, a másik hajó testének, vagy természetes helyzetben lévő
felszerelésének leghátsó pontjában, a hajó hossztengelyére merőlegesen húzott, képzeletbeli egyenes mögött van. A másik hajó tisztán elől
van. A hajók fedésben vannak, amikor egyikük sincs tisztán hátul. Azonban fedésben vannak akkor is, amikor egy közbenső hajó mindkettővel
fedésben van. Ezen kifejezések mindig alkalmazandók azonos csapáson lévő hajók között, de nem alkalmazhatók ellenkező csapáson lévő
hajókra, hacsak nincsenek a 18. szabály hatálya alatt, vagy mindkét
hajó, a valódi szél irányától 90 foknál nagyobb szögben vitorlázik.

Fetching
A boat is fetching a mark when she is in a position to pass to windward
of it and leave it on the required side without changing tack.

Feccseli a jelet
Egy hajó akkor feccseli a jelet, amikor olyan helyzetben van, hogy elhaladhat annak szél felőli oldalán és elhagyja azt anélkül, hogy csapást
váltana.

Finish
A boat finishes when any part of her hull, or crew or equipment in normal
position, crosses the finishing line in the direction of the course from the
last mark, either for the first time or after taking a penalty under rule 44.2
or, after correcting an error made at the finishing line, under rule 28.1.

Célba érés
Egy hajó célba ér, amikor testének, természetes helyzetben lévő legénységének, vagy felszerelésének bármely része keresztezi a célvonalat az utolsó jel irányából, akár első alkalommal, vagy, az után, hogy
eleget tett a 44.2 szabály alapján vállalt büntetéseknek, illetve ha a 28.1
szabály szerint a célvonalon elkövetett hibáját javította.

Interested Party
A person who may gain or lose as a result of a protest committee’s
decision, or who has a close personal interest in the decision.

Érdekelt fél
Egy személy, aki nyerhet, vagy veszthet egy óvási bizottság döntésének eredményeként, vagy akinek szoros személyes érdeke fűződik a
döntéshez.
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Keep Clear
One boat keeps clear of another if the other can sail her course with no
need to take avoiding action and, when the boats are overlapped on the
same tack, if the leeward boat can change course in both directions
without immediately making contact with the windward boat.

Kitérés
Egy hajó kitér egy másiknak, ha a másik anélkül tud tovább vitorlázni
menetirányában, hogy elkerülési műveletet végezne; valamint amikor
két, azonos csapáson fedésben lévő hajó közül a szélalatti hajó képes
mindkét irányba megváltoztatni menetirányát anélkül, hogy a szél felőli
hajóval azonnali érintkezés következne be.

Leeward and Windward
A boat’s leeward side is the side that is or, when she is head to wind,
was away from the wind. However, when sailing by the lee or directly
downwind, her leeward side is the side on which her mainsail lies. The
other side is her windward side. When two boats on the same tack
overlap, the one on the leeward side of the other is the leeward boat.
The other is the windward boat.

Szél alatt és szél felől
A vitorlás szél alatti oldala az, amelyik távolabb van, vagy volt a széltől,
mielőtt szélbe állt. Azonban, mélyen szél alá (falsolva), vagy teljesen
hátszélben haladva, a hajó szél alatti oldala az, ahol nagyvitorlája van.
Az ellentétes oldal a szél felőli oldal. Amikor két hajó azonos csapáson
fedésben van, akkor az a hajó, amelyik a szél alatti oldalon van, a szél
alatti hajó, a másik pedig a szél felőli hajó.

Mark
An object the sailing instructions require a boat to leave on a speci-fied
side, and a race committee boat surrounded by navigable water from
which the starting or finishing line extends. An anchor line or an object
attached temporarily or accidentally to a mark is not part of it.

Jel
Egy tárgy, amit a versenyutasítás szerint a hajóknak előírt oldalon kell
elhagyni, és egy hajózható vízzel körülvett Versenyvezetőségi hajó,
amelyiktől a rajt- vagy célvonal kiindul. Horgonykötél és bármilyen időlegesen vagy véletlenül a jelhez csatlakozó tárgy nem része a jelnek.

Mark-room
Room for a boat to sail to the mark, and then room to sail her proper
course while at the mark. However, mark-room does not include room to
tack unless the boat is overlapped to windward and on the inside of the
boat required to give mark-room.

Jel-hely
Hely egy hajó számára a jelhez vitorlázásra, és ezután az a hely, hogy
ésszerű menetirányát vitorlázza, amíg a jelnél van. Azonban a jel-hely
nem tartalmazza a csapásváltáshoz szükséges helyet, hacsak a hajó
nincs belső fedésben egy szél felőli, a jel-helyet megadni köteles hajóval.

Obstruction
An object that a boat could not pass without changing course
substantially, if she were sailing directly towards it and one of her hull
lengths from it. An object that can be safely passed on only one side and
an area so designated by the sailing instructions are also obstructions.
However, a boat racing is not an obstruction to other boats unless they
are required to keep clear of her, give her room or mark-room or, if rule
22 applies, avoid her. A vessel under way, including a boat racing, is
never a continuing obstruction.

Akadály
Egy tárgy, amit egy hajó, - ha feléje vitorlázna, és attól saját hosszának megfelelő távolságban, nem képes jelentős irányváltoztatás nélkül elhagyni.
Egy tárgy, amit biztonságosan csak egyik oldalán lehet elhagyni, és egy
terület, amit a versenyutasítás annak nyilvánít, szintén akadály. Azonban egy
versenyben lévő hajó nem akadály a többi hajó számára, csak akkor az, ha
kötelesek neki kitérni, helyet adni, vagy a 22. szabály ételmében kikerülni.
Egy haladó úszómű, beleértve egy versenyben lévő hajó, soha nem lehet
folytatólagos akadály.
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Overlap
See Clear Astern and Clear Ahead; Overlap.

Fedésben
Lásd a Tisztán hátul, és tisztán elől; fedésben meghatározásnál

Party
A party to a hearing: a protestor; a protestee; a boat requesting redress;
a boat or a competitor that may be penalized under rule 69.1; a race
committee or an organizing authority in a hearing under rule 62.1(a).

Fél (óvásban)
Egy óvásban fél az óvó, az óvott; egy orvoslatot kérő hajó, bármelyik, a
69.1 szabály szerint büntetendő hajó vagy versenyző, és a 62.1(a) szabály
alapján tartott tárgyalásban a versenyvezetőség vagy szervező hatóság.

Postpone
A postponed race is delayed before its scheduled start but may be
started or abandoned later.

Halasztás
Halasztott futam az, amit kitűzött rajtja előtt elhalasztottak, de későbbi
időpontban elrajtoltatható és érvényteleníthető

Proper Course
A course a boat would sail to finish as soon as possible in the absence
of the other boats referred to in the rule using the term. A boat has no
proper course before her starting signal.

Ésszerű menetirány
Olyan menetirány, amin egy hajó a többi hajó távollétében vitorlázna
azért, hogy a lehető leghamarabb célba érjen, és amelyekre e kifejezés
használatával hivatkozás történik a szabályokban. Rajtjelzése előtt egy
hajónak sincs ésszerű menetiránya.

Protest
An allegation made under rule 61.2 by a boat, a race committee or a
protest committee that a boat has broken a rule.

Óvás
Egy hajó, egy versenyvezetőség vagy egy óvási bizottság által a 61.2 szabály szerint tett azon feltételezése, hogy egy hajó megsértett egy szabályt.

Racing
A boat is racing from her preparatory signal until she finishes and clears
the finishing line and marks or retires, or until the race committee
signals a general recall, postponement or abandonment.

Versenyben
Egy hajó előkészítő jelzésétől van versenyben, addig, amíg célba nem ér, és
a célvonalat és annak jeleit el nem hagyja, vagy kiáll, illetve a Verseny-vezetőség nem jelez általános visszahívást, halasztást, vagy érvénytelenítést.

Room
The space a boat needs in the existing conditions while manoeuvring
promptly in a seamanlike way.

Hely
A hely az a tér, amelyre egy hajónak szüksége van, az adott körülmények között ahhoz, hogy a manővert azonnal, és kellő jártassággal végrehajthassa.

Rule

Szabály
(a) A jelen könyvben lévő szabályok, beleértve a meghatározásokat, versenyjelzéseket, bevezető szövegeket, és a függelékek
szabályait akkor, amikor azokat alkalmazni kell, de nem szabályok a címek;
(b) 19. JOGOSULTSÁGI KÓD, 20. HÍRDETÉSI KÓD, 21. DOPPING ELLENES KÓD és a 22. VERSENYZŐK OSZTÁLYOZÁSI KÓD c. ISAF szabályzatok
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(a) The rules in this book, including the Definitions, Race Signals,
Introduction, preambles and the rules of relevant appendices,
but not titles;
(b) ISAF Regulation 19, Eligibility Code; Regulation 20, Advertising
Code; Regulation 21, Anti-Doping Code; and Regulation 22,
Sailor Classification Code;
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(c) the prescriptions of the national authority, unless they are
changed by the sailing instructions in compliance with the
national authority’s prescription, if any, to rule 88;
(d) the class rules (for a boat racing under a handicap or rating
system, the rules of that system are ‘class rules’);
(e) the notice of race;
(f) the sailing instructions; and
(g) any other documents that govern the event.

(c) egy nemzeti hatóság előírásai, hacsak a versenykiírás nem
nyilvánítja azokat hatálytalannak,
(d) az osztályszabályok, (az előnyszámítás, ill. besorolási szabályok szerint versenyző hajó számára ezek osztályszabályok);
(e) Versenykiírás;
(f) a Versenyutasítások; és
(g) minden más, az eseményt irányító, dokumentum.

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

Rajtolás
Egy hajó akkor rajtol, amikor testének, legénységének vagy felszerelésének bármely része – miután előzőleg teljes terjedelmével a rajtvonal
rajt előtti oldalán volt, vagy a rajtjelzést követően, miután teljesítette a
30.1 szabály követelményeit, amennyiben ezt alkalmazták - először keresztezi a rajtvonalat az első jel irányába.

Tack, Starboard or Port
A boat is on the tack, starboard or port, corresponding to her windward
side.

Csapáson, jobbcsapás, balcsapás
A hajó szél felőli oldalának megfelelő csapáson, jobbcsapáson, vagy
balcsapáson van.

Windward
See Leeward and Windward.

Szél felől
Lásd a Szél alatt, szél felől meghatározást.

Zone
The area around a mark within a distance of three hull lengths of the
boat nearer to it. A boat is in the zone when any part of her hull is in the
zone.

Zóna
Egy jel körüli terület, amelyik a hozzá közelebb lévő hajó háromszoros testhosszának megfelelő távolságon belül van. Egy hajó a zónában van, amikor testének bármely része a zónán belül van.
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BASIC PRINCIPLE
SPORTSMANSHIP AND THE RULES

aLAPELV
Sportszerűség és szabályok

Competitors in the sport of sailing are governed by a body of rules
that they are expected to follow and enforce. A fundamental principle
of sportsmanship is that when competitors break a rule they will
promptly take a penalty, which may be to retire.

A vitorlázás sportágban a versenyzőket a szabályok összessége irányítja,
amelyeket a versenyzők elfogadnak és követnek. A sportszerűség alapelve az, hogy amikor a versenyzők megsértenek egy szabályt, akkor azonnal vállalnak egy büntetést, ami a versenyből való kiállás is lehet.

PART 1

1. Rész

1
1.1

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

1
BIZTONSÁG
1.1	Segítségnyújtás veszélyben lévőknek
Egy hajó vagy versenyző köteles bárkinek vagy bármilyen hajónak
minden lehetséges segítséget megadni, ha az veszélyben van.

1.2

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

1.2

2

FAIR SAILING
A boat and her owner shall compete in compliance with recognized
principles of sportsmanship and fair play. A boat may be penalized
under this rule only if it is clearly established that these principles
have been violated. A disqualification under this rule shall not be
excluded from the boat’s series score.

2	SPORTSZERŰ VITORLÁZÁS
Egy hajó és annak tulajdonosa csak a sportszerűség és becsületes vitorlázás elveivel összhangban versenyezhet. E szabály
alapján egy hajó csak akkor büntethető, ha világosan megállapítást nyert, hogy ezeket az elveket megsértette. Jelen szabály
alapján való kizárás nem ejthető ki a hajó versenysorozatbeli
pontjainak kiszámításakor.

3

ACCEPTANCE OF THE RULES
By participating in a race conducted under these racing rules,
each competitor and boat owner agrees

3

FUNDAMENTAL RULES
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Alapvető szabályok

Mentőfelszerelés és egyéni úszóeszköz
Egy hajón, a rajta tartózkodó személyek számára elegendő mennyiségű, megfelelő mentőeszközt kell tartani. Ezek közül egy legyen alkalmas az azonnali használatra, hacsak a hajó osztályszabályai másképp nem rendelkeznek. Minden egyes versenyző egyénileg felelős, hogy a körülményeknek megfelelő egyéni
úszóeszközt viselje.

SZABÁLYOK ELFOGADÁSA
Ezen versenyszabályok szerint rendezett versenyben való részvételével, minden versenyző és hajótulajdonos vállalja, hogy:
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(a) to be governed by the rules;
(b) to accept the penalties imposed and other action taken
under the rules, subject to the appeal and review procedures
provided in them, as the final determination of any matter
arising under the rules; and
(c) with respect to any such determination, not to resort to any
court of law or tribunal.

a) aláveti magát a szabályoknak,
b) elfogadja a kiszabott büntetéseket és egyéb, a szabályok
alapján hozott intézkedéseket, a bennük lefektetett fellebbezési és felülvizsgálati eljárás döntése szerint, mint a szabályokból eredő bármely véghatározatot, és
c) e véghatározattal kapcsolatban nem folyamodik egyéb törvényszékhez vagy bírósághoz.

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

4

DÖNTÉS A VERSENYEN VALÓ RÉSZVÉTELRŐL
Egyedül a hajó felelőssége eldönteni, hogy részt vesz egy versenyen vagy folytatja azt.

5

5

ANTI-DOPPING
A versenyzőnek meg kell felelnie a WORLD ANTI DOPING CODE
előírásainak, vagy az Anti- Dopping Világügynökség (WADA) szabályainak és az ISAF 21. Rendelkezés, Dopping ellenes szabályzata követelményeit ki kell elégítenie. E szabály vélt vagy valós
megsértése esetén a 21. Rendelkezés szerint kell eljárni. Ez óvás
alapját nem képezheti, és a 63.1 szabály nem alkalmazható.
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ANTI-DOPING
A competitor shall comply with the World Anti-Doping Code, the
rules of the World Anti-Doping Agency, and ISAF Regulation 21,
Anti-Doping Code. An alleged or actual breach of this rule shall
be dealt with under Regulation 21. It shall not be grounds for a
protest and rule 63.1 does not apply.
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PART 2

2. rész	

The rules of Part 2 apply between boats that are sailing in or near
the racing area and intend to race, are racing, or have been racing.
However, a boat not racing shall not be penalized for breaking one of
these rules, except rule 23.1.
When a boat sailing under these rules meets a vessel that is not, she
shall comply with the International Regulations for Preventing Collisions at Sea (IRPCAS) or government right-of-way rules. If the sailing
instructions so state, the rules of Part 2 are replaced by the right-of-way
rules of the IRPCAS or by government right-of-way rules.

A 2 rész szabályai azon hajók között érvényesek, amelyek a versenyterületen, vagy annak közelében vitorláznak, és versenyezni szándékoznak, versenyben vannak, vagy éppen befejezték a versenyt. Ennek
ellenére egy nem versenyben lévő hajót nem szabad e szabályok megsértéséért megbüntetni, kivéve akkor, ha a 23.1 szabályt sérti meg.
Amikor egy olyan hajó, amelyik jelen szabályok hatálya alatt vitorlázik, találkozik egy másikkal, amelyikre ezek a szabályok nem vonatkoznak, akkor a „Nemzetközi szabályzat az ütközések elkerülésére a
tengereken”(IRPCAS), vagy a térségre érvényes nemzeti útjog szabályokat kell követnie. Ha a versenyutasítás úgy intézkedik, jelen szabályok helyettesíthetők az IRPCAS, vagy a hatósági szabályokkal.

SECTION A – RIGHT OF WAY

A Szakasz – Útjog

10

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

10

ELLENTÉTES CSAPÁSON
Amikor a hajók ellentétes csapáson vannak, a balcsapáson lévő
hajónak kell a jobbcsapáson lévő hajó elől kitérni.

11

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

11

AZONOS CSAPÁSON, FEDÉSBEN
Amikor a hajók azonos csapáson és fedésben vannak, a szél felőli hajónak kell a szél alatti hajó elől kitérni.

12

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

12

AZONOS CSAPÁSON, FEDÉS NÉLKÜL
Amikor a hajók azonos csapáson vannak, és nincsenek fedésben,
a tisztán hátul lévő hajónak kell a tisztán elől lévő elől kitérni.

13

WHILE TackING
After a boat passes head to wind, she shall keep clear of other
boats until she is on a close-hauled course. During that time rules
10, 11 and 12 do not apply. If two boats are subject to this rule at
the same time, the one on the other’s port side or the one astern
shall keep clear.

13

FORDULÁS ALATT
Az után, hogy egy hajó túljut a szélben állás irányán, mindaddig,
amíg ismét élesen szélnek vitorlázik, ki kell térnie más hajók elől.
Ez idő alatt a 10., 11., és 12. szabály nem alkalmazható rá. Ha egy
időben két hajóra vonatkozik ez a szabály, annak a hajónak kell
kitérni, amelyik a másik bal oldalán vagy a másik mögött van.

WHEN BOATS MEET

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

22

Hajók találkozása

Egy hajónak útjoga akkor van, amikor egy másik vele szemben kitérésre kötelezett. Ennek ellenére a B, a C, és a D szakasz néhány szabálya
korlátozza az útjogos hajó tevékenységeit.
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SECTION B – GENERAL LIMITATIONS

B szakasz – Általános korlátozások

14

AVOIDING CONTACT
A boat shall avoid contact with another boat if reasonably possible.
However, a right-of-way boat or one entitled to room or markroom
(a) need not act to avoid contact until it is clear that the other boat
is not keeping clear or giving room or mark-room, and
(b) shall not be penalized under this rule unless there is contact
that causes damage or injury.

14	ÉRINTKEZÉS ELKERÜLÉSE
Egy hajónak, el kell kerülni a másik hajóval való érintkezést, ha
ez az ésszerűség határain belül lehetséges. Ennek ellenére, egy
útjogos, vagy helyre, vagy jel-helyre jogosult hajónak
(a) nem kell cselekednie az érintkezés elkerülése érdekében,
mindaddig, amíg nyilvánvalóvá nem válik, hogy a másik hajó
nem tér ki, vagy nem ad helyet, vagy jel-helyet, és
(b) nem büntetendő e szabály alapján, csak akkor, ha kárt okozó
érintkezés történt.

15

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

15

ÚTJOG MEGSZERZÉSE
Amikor egy hajó útjogot szerez, először helyet kell adni a másik
hajó számára, hogy az kitérhessen, hacsak nem a másik tevékenysége miatt szerezte útjogát.

16
CHANGING COURSE
16.1 When a right-of-way boat changes course, she shall give the
other boat room to keep clear.
16.2 In addition, when after the starting signal a port-tack boat is
keeping clear by sailing to pass astern of a starboard-tack boat,
the starboard-tack boat shall not change course if as a result
the port-tack boat would immediately need to change course to
continue keeping clear.

16
IRÁNYVÁLTOZTATÁS
16.1 Amikor egy útjogos hajó irányt változtat, helyet kell adnia a másik
hajónak, hogy az kitérhessen.
16.2 Ezen túlmenően, amikor a rajtjelzés után, a balcsapáson lévő
hajó kitér a jobbcsapáson lévő elől úgy, hogy a mögött haladjon
el, a jobbcsapáson lévő nem változtathatja meg úgy menetirányát, hogy annak eredményeként a balcsapáson lévő hajónak
- azért, hogy kitérését folytathassa, azonnal meg kellene változtatnia menetirányát.

17
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ON THE SAME Tack; PROPER COURSE
If a boat clear astern becomes overlapped within two of her hull
lengths to leeward of a boat on the same tack, she shall not sail
above her proper course while they remain on the same tack and
overlapped within that distance, unless in doing so she promptly
sails astern of the other boat. This rule does not apply if the
overlap begins while the windward boat is required by rule 13 to
keep clear.

AZONOS CSAPÁSON; ÉSSZERŰ MENETIRÁNY
Ha egy hajó tisztán hátsó helyzetből, szél alatt fedést létesít saját
testhosszának kétszeres távolságán belül egy azonos csapáson
lévő hajóval, csak akkor vitorlázhat ésszerű menetiránya fölé a
fedés azonos csapáson, és e távolságon belüli fennállása alatt,
ha a másik hajó fara mögött halad el. Ez a szabály nem alkalmazandó ha a fedés akkor kezdődik, mialatt a szél felőli hajó 13.
szabály szerint kötelezett kitérni.
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SECTION C – AT MarkS AND OBSTRUCTIONS

C szakasz – Pályajeleknél és akadályoknál

Section C rules do not apply at a starting mark surrounded by navigable water or at its anchor line from the time boats are approach-ing
them to start until they have passed them. When rule 20 applies, rules
18 and 19 do not.

A C szakasz szabályai nem alkalmazhatók egy hajózható vízzel körülvett
rajt jelnél vagy annak horgonykötelénél attól fogva, hogy a hajók közelednek hozzájuk rajtolás céljából mindaddig, amíg el nem hagyták azokat.
Amikor a 20. szabály érvényes, a 18. és 19. szabály nem alkalmazandó.

18
Mark-room
18.1 When Rule 18 Applies
Rule 18 applies between boats when they are required to leave
a mark on the same side and at least one of them is in the zone.
How-ever, it does not apply
(a) between boats on opposite tacks on a beat to windward,
(b) between boats on opposite tacks when the proper course at
the mark for one but not both of them is to tack,
(c) between a boat approaching a mark and one leaving it, or
(d) if the mark is a continuing obstruction, in which case rule 19
applies.

18	JEL-HELY
18.1 Amikor a 18. szabály érvényes
A 18. szabály akkor alkalmazandó, amikor a hajóknak kerülni kell
egy jelet azonos oldalon, és legalább egyikük a zónán belül van.
Ennek ellenére a szabály nem alkalmazható
(a) ellentétes csapáson szél ellen cirkáló hajók között,
(b) ellentétes csapáson lévő hajók között, amikor csak egyiküknek, de nem mindkettőjüknek, az ésszerű menetirány eléréséhez a jelnél fordulni kell,
(c) egy, a jelhez közeledő és azt elhagyó hajó között, vagy
(d) ha a jel folyamatos akadály, mert ekkor a 19. szabály érvényes.

18.2 Giving Mark-room
(a) When boats are overlapped the outside boat shall give the
inside boat mark-room, unless rule 18.2(b) applies.
(b) If boats are overlapped when the first of them reaches the
zone, the outside boat at that moment shall thereafter give
the inside boat mark-room. If a boat is clear ahead when she
reaches the zone, the boat clear astern at that moment shall
thereafter give her mark-room.
(c) When a boat is required to give mark-room by rule 18.2(b),
she shall continue to do so even if later an overlap is broken
or a new overlap begins. However, if either boat passes head
to wind or if the boat entitled to mark-room leaves the zone,
rule 18.2(b) ceases to apply.
(d) If there is reasonable doubt that a boat obtained or broke an
overlap in time, it shall be presumed that she did not.
(e) If a boat obtained an inside overlap from clear astern and,
from the time the overlap began, the outside boat has been
unable to give mark-room, she is not required to give it.

18.2	Jel-hely megadása
(a) Amikor a hajók fedésben vannak, a külső hajónak jel-helyet
kell adni a belső hajónak, hacsak a 18.2(b) szabály nem érvényes.
(b) Ha a hajók fedésben voltak, amikor az elől lévő elérte a zónát, a külső hajónak e pillanatot követően jel-helyet kell adni a
belsőnek. Ha egy hajó tisztán elől van, amikor eléri a zónát, a
tisztán hátul lévőnek e pillanat után jel-helyet kell adni az elől
volt hajónak.
(c) Amikor egy hajónak a 18.2(b) szabály szerint jel-helyet kell adni,
azután is köteles azt megadni, ha később a fedés megszakad
vagy egy új fedés létesült. Azonban ha bármelyik hajó túljut az
élesen szélben irányon, vagy ha jel-helyre jogosult hajó elhagyja a zónát a 18.2(b) szabály tovább nem érvényes.
(d) Ha valós kétely van, hogy egy hajó időben létesített vagy szakított meg egy fedést, azt úgy kell megítélni, hogy nem időben
tette.
(e) Ha egy hajó tisztán hátsó helyzetből létesített egy belső fedést, és a fedés létrejöttétől kezdődően a külső hajó képtelen
jel-helyet adni, akkor nem kötelezett azt megadni.
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18.3 Tacking When Approaching a Mark
If two boats were approaching a mark on opposite tacks and one
of them changes tack, and as a result is subject to rule 13 in
the zone when the other is fetching the mark, rule 18.2 does not
thereafter apply. The boat that changed tack
(a) shall not cause the other boat to sail above close-hauled to
avoid her or prevent the other boat from passing the mark on
the required side, and
(b) shall give mark-room if the other boat becomes overlapped
inside her.

18.3 Fordulás jelnél
Ha két hajó ellentétes csapáson közelítette meg a jelet, és egyikük csapást vált, aminek következtében a 13. szabály hatálya alá
kerül a zónán belül, akkor, amikor a másik feccseli a jelet, a 18.2
szabály nem alkalmazható. Az a hajó, amelyik csapást váltott
(a) nem kényszerítheti a másik hajót arra, hogy az élesen szélbe,
irány fölé vitorlázzon azért, hogy elkerülje őt, vagy nem akadályozhatja meg a másik hajót abban, hogy az elhagyja a jelet
az előírt oldalon, és
(b) köteles jel-helyet adni, ha a másik hajó belső fedést létesít vele.

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

18.4 Perdülés
Amikor egy belső fedésben lévő, útjogos hajónak perdülni kell
egy jelnél azért, hogy ésszerű menetirányába vitorlázzon, perdüléséig nem vitorlázhat a jeltől távolabb, mint ami szükséges
az abba az irányba való vitorlázáshoz. A 18.4 szabály kapu jelnél
nem érvényes.

18.5 Exoneration
When a boat is taking mark-room to which she is entitled, she
shall be exonerated
(a) if, as a result of the other boat failing to give her mark-room,
she breaks a rule of Section A, or
(b) if, by rounding the mark on her proper course, she breaks a
rule of Section A or rule 15 or 16.
19

ROOM TO PASS AN OBSTRUCTION

19.1 When Rule 19 Applies
Rule 19 applies between boats at an obstruction except when it
is also a mark the boats are required to leave on the same side.
How-ever, at a continuing obstruction, rule 19 always applies and
rule 18 does not.
19.2 Giving Room at an Obstruction
(a) A right-of-way boat may choose to pass an obstruction on
either side.
(b) When boats are overlapped, the outside boat shall give the
inside boat room between her and the obstruction, unless she
has been unable to do so from the time the overlap began.
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18.5 Mentesítés
Amikor egy hajó a számára jogos jel-helyet használja, mentesíteni kell,
(a) ha annak következtében sérti meg az A szakasz egy szabályát,
hogy a másik hajó nem adta meg számára a jel-helyet, vagy
(b) ha kerülve a jelet az ésszerű menetirányán, az A szakasz egy
szabályát vagy a 15. vagy a 16. szabályt megsérti.
19

HELY AZ AKADÁLY ELHAGYÁSÁHOZ

19.1 Amikor a 19 szabály érvényes
A 19 szabály érvényes, amikor a hajóknak egy akadályt, kivéve, amikor
az egyben egy jel is, amit azonos oldalon kell elhagyni. Azonban egy
folyamatos akadálynál a 19. szabály mindig érvényes, de a 18. nem.
19.2 Hely megadása akadálynál
(a) Egy útjogos hajó az elhaladáshoz az akadály bármely oldalát
választhatja.
(b) Amikor a hajók fedésben vannak, a külső hajónak kell helyet
adni a belső hajónak maga és az akadály között, hacsak a
fedés kezdetétől képtelen volt erre.
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(c) While boats are passing a continuing obstruction, if a boat that
was clear astern and required to keep clear becomes overlapped between the other boat and the obstruction and, at the
moment the overlap begins, there is not room for her to pass
between them, she is not entitled to room under rule 19.2(b).
While the boats remain overlapped, she shall keep clear and
rules 10 and 11 do not apply.
20

ROOM TO Tack AT AN OBSTRUCTION

(c) Mialatt a hajók egy folyamatos akadályt hagynak el, ha egy
hajó, amelyik tisztán hátul és kitérésre kötelezett volt, fedésbe
kerül a másik hajó és az akadály között, és a fedés létrejöttének pillanatában nincs közöttük az áthaladáshoz hely, nincsen
joga 19.2(b) szabály szerinti helyre. Amíg a fedés fennáll, köteles kitérni, és a 10. és a 11. szabály nem alkalmazható.
20

HELY A FORDULÁSHOZ AKADÁLYNÁL

20.1 Hailing and Responding
When approaching an obstruction, a boat sailing close-hauled or
above may hail for room to tack and avoid another boat on the
same tack. After a boat hails,
(a) she shall give the hailed boat time to respond;
(b) the hailed boat shall respond either by tacking as soon as possible, or by immediately replying ‘You tack’ and then giving the
hailing boat room to tack and avoid her; and
(c) when the hailed boat responds, the hailing boat shall tack as
soon as possible.

20.1	Kiáltás és válaszolás
Amikor egy akadályt megközelítve egy élesen, vagy éles menet
felett vitorlázó hajó kiáltással helyet kérhet a forduláshoz és egy
másik, azonos csapáson vitorlázó hajó elkerüléséhez. Miután egy
hajó kiáltott,
(a) időt kell adnia a másik hajónak, hogy az válaszoljon,
(b) a felszólított hajónak válaszolni kell, vagy úgy, hogy amilyen hamar csak képes fordul, vagy úgy, hogy azonnal azt kiáltja „Te
fordulj!”, és ezután helyet ad a másiknak a forduláshoz és az
elkerüléséhez, és
(c) amikor a felszólított hajó válaszol, a felszólító hajónak amilyen
hamar csak lehetséges,fordulni kell.

20.2 Exoneration
When a boat is taking room to which she is entitled under rule
20.1(b), she shall be exonerated if she breaks a rule of Section A
or rule 15 or 16.

20.2 Mentesítés
Amikor egy hajó, a neki a 20.1(b) szabály alapján járó helyet
igénybe veszi, mentesíteni kell, ha megsérti az A szakasz egy szabályát vagy a 15. és a 16. szabályt.

20.3 When Not to Hail
A boat shall not hail unless safety requires her to make a substantial
course change to avoid the obstruction. Also, she shall not hail if
the obstruction is a mark that the hailed boat is fetching.

20.3 Amikor nem kell kiáltani
Egy hajó csak akkor kiáltson, ha a biztonság megköveteli azt,
hogy jelentősen irányt változtasson az akadály elkerüléséhez.
Szintén ne kiáltson, ha az akadály egyben jel , amit a felszólított
hajó feccsel.
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SECTION D – OTHER RULES

D szakasz – Egyéb szabályok

21

21

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

Amikor két hajó között a 21. és 22. szabályt alkalmazzák, az A szakasz
szabályai nem alkalmazhatók.

STARTING ERRORS; TAKING PENALTIES;
MOVING ASTERN
21.1 A boat sailing towards the pre-start side of the starting line or
one of its extensions after her starting signal to start or to comply
with rule 30.1 shall keep clear of a boat not doing so until she is
completely on the pre-start side.
21.2 A boat taking a penalty shall keep clear of one that is not.
21.3 A boat moving astern by backing a sail shall keep clear of one that
is not.

RAJTOLÁSI HIBÁK; BÜNTETÉS VÉGZÉSE; MOZGÁS
HÁTRAFELÉ
21.1 Annak a hajónak, amelyik a rajtvonal vagy annak egy meghosszabbításának rajt előtti oldala irányába vitorlázik azért, hogy
rajtoljon vagy, hogy eleget tegyen a 30.1 szabályoknak, ki kell
térni olyan hajó elől, amelyik nem ezt teszi, mindaddig, míg teljes
terjedelmével a rajtvonal rajt előtti oldalára nem kerül.
21.2 A büntetést végző hajó térjen ki egy azt nem végző hajó elől.
21.3 Egy, a vitorlájával beggelő, hátrafelé mozgó hajó térjen ki egy
nem hátrafelé mozgó hajó elől.

22

22

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

23
INTERFERING WITH ANOTHER BOAT
23.1 If reasonably possible, a boat not racing shall not interfere with a
boat that is racing.
23.2 Except when sailing her proper course, a boat shall not interfere
with a boat taking a penalty or sailing on another leg.
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FELBORULVA, HORGONYON VAGY ZÁTONYON; MENTÉSBEN
Ha lehetséges, egy hajó kerüljön ki egy felborult hajót, vagy azt,
amelyik a borulás után még nem nyerte vissza kormányképességét, vagy azt, amelyik horgonyon áll, vagy megfeneklett, illetve
azt a hajót, amelyik veszélyben lévő hajónak vagy személynek
kísérel meg segítséget nyújtani. Borult a hajó, amikor árbocának
csúcsa a vízben van.

23
MÁS HAJÓ ZAVARÁSA
23.1 Ha az ésszerűen lehetséges, egy nem versenyben lévő hajó ne
zavarjon egy versenyben lévő hajót.
23.2 Kivéve azt az esetet, hogy egy hajó ésszerű menetirányában vitorlázik, nem zavarhat egy büntetését teljesítő, vagy egy másik
pályaszakaszon vitorlázó hajót.
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PART 3

3. rész

25

25

CONDUCT OF A RACE

Verseny vezetése

NOTICE OF RACE, SAILING INSTRUCTIONS AND SIGNALS
The notice of race and sailing instructions shall be made available
to each boat before a race begins. The meanings of the visual
and sound signals stated in Race Signals shall not be changed
except under rule 86.1(b). The meanings of any other signals that
may be used shall be stated in the sailing instructions.

26
STARTING RACES
26.1 Races shall be started by using the following signals. Times shall
be taken from the visual signals; the absence of a sound signal
shall be disregarded.

26
VERSENYEK RAJTOLTATÁSA
26.1 A versenyeket az alábbi jelzésekkel kell elrajtoltatni. Az időt a látható jelzésektől kell számolni; a hangjelzések hiányát nem kell
figyelembe venni.

Signal

Flag and sound

Minutes before starting signal

Jelzés

Warning

Class flag; 1 sound

5*

Preparatory

P, I, Z, Z with I, or black flag;
1 sound

One-minute
Starting

Lobogó és hangjelzés

Rajtjelzés előtti percek

Figyelmeztető

Osztálylobogó 1 hangjel

5*

4

Előkészítő

P, I, Z, Z az I-vel, vagy Fekete
lobogó 1 hangjel

4

Preparatory flag removed;
1 long sound

1

Egyperces

Előkészítő bevonása 1
hosszú hangjel

1

Class flag removed; 1 sound

0

Rajt

Osztálylobogók bevonása1
hangjel

0

*or as stated in the sailing instructions

* vagy, ahogy a Versenyutasítás előírja.

The warning signal for each succeeding class shall be made with
or after the starting signal of the preceding class.
27

OTHER RACE COMMITTEE ACTIONS BEFORE
THE STARTING SIGNAL
27.1 No later than the warning signal, the race committee shall signal
or otherwise designate the course to be sailed if the sailing
instructions have not stated the course, and it may replace one
course signal with another and signal that wearing personal
flotation devices is required (display flag Y with one sound).
27.2 No later than the preparatory signal, the race committee may
move a starting mark.
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VERSENYKIÍRÁSOK, VERSENYUTASÍTÁSOK ÉS JELZÉSEK
A Versenykiírást és Versenyutasítást, még a verseny kezdete
előtt, valamennyi hajó rendelkezésére kell bocsátani. A „Verseny
Jelzések”-ben meghatározott látható és hangjelzések jelentését
csak a 86.1(b) szabályban megadott kivételek szerint szabad
megváltoztatni. Minden egyéb, a versenyen alkalmazott jelzést a
versenyutasításban kell meghatározni.

Minden következő osztály figyelmeztető jelzését az előző osztály
rajtjelzésével egy időben vagy azt követően kell adni.
27

A VERSENYVEZETŐSÉG EGYÉB RAJTJELZÉS ELŐTTI
INTÉZKEDÉSEI
27.1 A figyelmeztető jelzésnél nem később a versenyvezetőség jelezze, vagy
más módon határozza meg a pályát, ha azt a versenyutasítás nem adta
meg; és egy jelet egy másikkal helyettesíthet, és jelezheti, hogy az egyéni
úszóeszköz viselése kötelező (Y lobogó egy hangjelzéssel).
27.2 Az előkészítő jelzésnél nem később, a versenyvezetőség mozgathat egy rajtjelet.
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27.3 Before the starting signal, the race committee may for any reason
postpone (display flag AP, AP over H, or AP over A, with two
sounds) or abandon the race (display flag N over H, or N over A,
with three sounds).

27.3 A rajtjelzés előtt, a versenyvezetőség bármilyen okból halaszthatja („AP” ”Felelet” lobogó; „AP” a „H” felett; vagy „AP” az „A” felett
két hangjelzés kíséretében való kitűzése), vagy érvénytelenítheti
(„N” lobogó a „H” vagy „A” felett három hangjelzés kíséretében) a
versenyt.

28
SAILING THE COURSE
28.1 A boat shall start, leave each mark on the required side in the
correct order, and finish, so that a string representing her track
after starting and until finishing would when drawn taut
(a) pass each mark on the required side,
(b) touch each rounding mark, and
(c) pass between the marks of a gate from the direction of the
pre-vious mark.
She may correct any errors to comply with this rule. After finishing
she need not cross the finishing line completely.
28.2 A boat may leave on either side a mark that does not begin, bound
or end the leg she is on. However, she shall leave a starting mark
on the required side when she is approaching the starting line
from its pre-start side to start.

28
A PÁLYA VÉGIG VITORLÁZÁSA
28.1 Egy hajónak rajtolnia kell, el kell hagynia helyes sorrendben valamennyi jelet azok előírt oldalán, és úgy kell célba érni, hogy ha
egy fonal jelképezné a rajtja és célba érése között leírt nyomvonalát, azt megfeszítve
(a) az mindegyik jel előírt oldalán haladjon,
(b) érintse az összes kerülendő jelet, és
(c) haladjon el egy kapu jelei között, az előző jel irányából érkezve.
A hajó valamennyi hibáját javíthatja, hogy megfeleljen ennek a
szabálynak. Célba érés után nem szükséges, hogy a hajó teljes
terjedelmével keresztezze a célvonalat.
28.2 Egy olyan jel bármelyik oldalát elhagyhatja egy hajó amelyik,
nem azon pályaszakasz kezdetét, határát, vagy végét jelzi, amin
a hajó vitorlázik. Azonban egy rajtjelet annak előírt oldalán kell
elhagyni, amikor a hajó, rajtolás céljából, annak rajt előtti oldala
felől közelít a rajtvonalhoz.

29

29

RECALLS

29.1 Individual Recall
When at a boat’s starting signal any part of her hull, crew or equipment is on the course side of the starting line or she must comply
with rule 30.1, the race committee shall promptly display flag X
with one sound. The flag shall be displayed until all such boats
are com-pletely on the pre-start side of the starting line or one of
its exten-sions and have complied with rule 30.1 if it applies, but
no later than four minutes after the starting signal or one minute
before any later starting signal, whichever is earlier. If rule 30.3
applies this rule does not.

36

VISSZAHÍVÁSOK

29.1 Egyéni visszahívás
Amikor rajtjelzésekor egy hajó testének, legénységének vagy felszerelésének bármely része a rajtvonal pálya felőli oldalán van,
vagy a 30.1 szabályt kell betartania, a versenyvezetőségnek azonnal ki kell tűzni az X lobogót egy hangjelzés kíséretében. A lobogót mindaddig kitűzve kell tartani, amíg mindegyik ilyen hajó, teljes
terjedelmével a rajtvonal, vagy annak valamelyik meghosszabbításának rajt előtti oldalára visszatért, és teljesítették a 30.1 szabály
követelményeit, ha azok vonatkoznak rájuk. E lobogót azonban
legfeljebb négy percig, vagy bármelyik következő rajtjelzés előtti 1
percig kell kitűzve tartani, attól függően, melyik a rövidebb időtartam. Ha a 30.3 szabályt alkalmazzák akkor ez nem érvényes.
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29.2 General Recall
When at the starting signal the race committee is unable to
identify boats that are on the course side of the starting line or to
which rule 30 applies, or there has been an error in the starting
procedure, the race committee may signal a general recall (display
the First Substi-tute with two sounds). The warning signal for a
new start for the recalled class shall be made one minute after
the First Substitute is removed (one sound), and the starts for any
succeeding classes shall follow the new start.

29.2 Általános visszahívás
Amikor a rajtjelzéskor a versenyvezetőség képtelen azonosítani
a hajókat, amelyek a rajtvonal pálya felőli oldalán vannak, vagy
amelyekre a 30. szabály vonatkozik, vagy a rajteljárásban hiba
történt, a versenyvezetőség általános visszahívást jelezhet („Első
Helyettesítő” lobogó két hangjellel). A visszahívott osztály új rajtjának figyelmeztető jelzését az Első Helyettesítő lobogó bevonását
követő első perc végén kell adni, és a következő osztályok rajtjainak
az új rajt után kell következni.

30
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STARTING PENALTIES

RAJT-BÜNTETÉSEK

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

30.1 I lobogó szabálya
Amikor az „I” lobogó kitűzésre került, és egy hajó testének, legénységének vagy felszerelésének bármely része, a rajtjelzést
megelőző egyperces időtartam alatt a rajtvonal, vagy meghosszabbításainak pálya felőli oldalán van, a hajónak, mielőtt rajtol, a
rajtvonal bármely meghosszabbítását keresztezve kell visszatérni annak rajt előtti oldalára.

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

30.2 Z lobogó szabálya
Ha a Z lobogó kitűzésre került, egy hajó testének, legénységének
vagy felszerelésének egyik része sem lehet a rajtvonal két vége
és az első jel által meghatározott háromszögön belül a rajtjelzését megelőző egy perc folyamán. Ha egy hajó e szabályt megsérti
a 44.3(c) szabály szerint meghatározott módon számított 20%-os
pontszámbüntetésben kell részesíteni. Ha a futamot újraindítják,
újravitorlázzák, büntetését akkor is meg kell kapni; de nem büntethető, ha a futamát a rajtjelzést megelőzően halasztják vagy
érvénytelenítik. Ha a hajót ugyanazon futamon, hasonló módon
azonosították egy következő rajteljárásnál, akkor ismét meg kell
kapnia a 20%-os büntetést.

30.3 Black Flag Rule
If a black flag has been displayed, no part of a boat’s hull, crew
or equipment shall be in the triangle formed by the ends of the
starting line and the first mark during the last minute before her
starting sig-nal. If a boat breaks this rule and is identified, she shall
be disquali-fied without a hearing, even if the race is restarted or

30.3 Fekete lobogó szabálya
Ha egy fekete lobogót tűztek ki, egy hajó testének, legénységének vagy felszerelésének egyik része sem lehet a rajtvonal két
vége és az első pályajel által meghatározott háromszögön belül
a rajtjelzését megelőző egy perc folyamán. Ha egy hajó megsértette ezt a szabályt, óvástárgyalás nélkül ki kell zárni a futamból,
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resailed, but not if it is postponed or abandoned before the starting
signal. If a general recall is signalled or the race is abandoned
after the starting signal, the race committee shall display her sail
number before the next warning signal for that race, and if the
race is restarted or resailed she shall not sail in it. If she does so,
her disqualification shall not be excluded in calculating her series
score.

még akkor is, ha a futamot újra indítják, újra vitorlázzák, de nem
kell kizárni, ha a futamát a rajtjelzést megelőzően halasztják vagy
érvénytelenítik. Ha a rajtjelzést követően általános visszahívást
jeleznek, vagy érvénytelenítik a futamot, a versenyvezetőségnek
ki kell írni a hajó vitorlaszámát a következő futam figyelmeztető jelzése előtt és ha újraindítják, vagy újravitorlázzák a futamot,
azon a hajó nem indulhat. Ha ennek ellenére indul ebben a futamban, kizárása nem ejthető ki a sorozat pontjainak számításakor.

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

31	JEL ÉRINTÉSE
Egy hajó versenyben nem érinthet egy rajtjelet rajtolás előtt, egy
olyan jelet, amelyik annak a pályaszakasznak, amin a hajó vitorlázik
kezdetét, határát vagy végét jelzi, vagy célba érése után a céljelet.

32
SHORTENING OR ABANDONING AFTER THE START
32.1 After the starting signal, the race committee may shorten the
course (display flag S with two sounds) or abandon the race
(display flag N, N over H, or N over A, with three sounds), as
appropriate,
(a) because of an error in the starting procedure,
(b) because of foul weather,
(c) because of insufficient wind making it unlikely that any boat
will finish within the time limit,
(d) because a mark is missing or out of position, or
(e) for any other reason directly affecting the safety or fairness of
the competition,
or may shorten the course so that other scheduled races can be
sailed. However, after one boat has sailed the course and finished
within the time limit, if any, the race committee shall not abandon
the race without considering the consequences for all boats in the
race or series.
32.2 If the race committee signals a shortened course (displays flag S
with two sounds), the finishing line shall be,
(a) at a rounding mark, between the mark and a staff displaying flag S;
(b) at a line boats are required to cross at the end of each lap, that
line;
(c) at a gate, between the gate marks.
The shortened course shall be signalled before the first boat
crosses the finishing line.

32
RÖVIDÍTÉS VAGY ÉRVÉNYTELENÍTÉS A RAJT UTÁN
32.1 A rajtjelzés után a versenyvezetőség rövidítheti (S lobogó, két
hangjellel) a futamot, vagy érvénytelenítheti azt (N lobogó, vagy
N a H felett, ill. N az A lobogó felett, három hangjellel),
(a) mert hiba történt a rajteljárásban,
(b) mert kedvezőtlen, viharos az idő,
(c) mert elégtelen szél miatt valószínű, hogy egy hajó sem ér célba a kitűzött időkorlátozáson belül,
(d) mert egy jel elmozdult, vagy eltűnt, vagy
(e) bármilyen egyéb okból, ami közvetlenül érinti a versenyzés
biztonságát, vagy sportszerűségét.
Vagy rövidítheti a futamot azért, hogy egy másik kiírt futam vitorlázható legyen. Azonban, ha egy hajó végigvitorlázta a pályát és
célba ért az esetleg előírt időkorlátozáson belül, a versenyvezetőség
nem érvénytelenítheti a futamot anélkül, hogy ne mérlegelné ennek
következményeit, a futamban, ill. a versenysorozatban részvevő valamennyi hajóra vonatkozóan.
32.2 Ha a Versenyvezetőség rövidített futamot jelez („S” lobogó két
hangjel kíséretében) a célvonalnak
(a) egy kerülendő jelnél, a jel és az „S” lobogót viselő árboc között;
(b) egy vonalon, amelyet a hajóknak keresztezni kell mindegyik kör
végén;
(c) egy „kapunál” a kapu jelek között kell feküdni.
A rövidített pályát az előtt kell jelezni, mielőtt az első hajó keresztezné a célvonalat.
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CHANGING THE NEXT LEG OF THE COURSE
The race committee may change a leg of the course that begins
at a rounding mark or at a gate by changing the position of the
next mark (or the finishing line) and signalling all boats before
they begin the leg. The next mark need not be in position at that
time.
(a) If the direction of the leg will be changed, the signal shall be
the display of flag C with repetitive sounds and either
(1) the new compass bearing or
(2) a green triangular flag or board for a change to starboard
or a red rectangular flag or board for a change to port.
(b) If the length of the leg will be changed, the signal shall be the
display of flag C with repetitive sounds and a ‘–’ if the length
will be decreased or a ‘+’ if it will be increased.
(c) Subsequent legs may be changed without further signalling to
maintain the course shape.
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PÁLYAMÓDOSÍTÁS RAJT UTÁN
A versenyvezetőség módosíthat egy kerülendő jelnél vagy kapunál kezdődő pályaszakaszt a következő jel (vagy a célvonal)
helyzetének megváltoztatásával, és jelezve azt mindegyik hajó
számára mielőtt azok megkezdenék azt a pálya-szakaszt. Ekkor
a következő jelnek nem szükséges még a helyén lenni.
(a) Ha a szakasz iránya változik meg a C lobogót kell kitűzni, ismétlődő hangjelzések kíséretében, és akár
(1) az új irányszög megadásával; akár
(2) egy zöld háromszögletű lobogó vagy idom kitűzésével, ha az
új irány jobbra változik, illetve egy piros derékszögű négyszög
lobogó vagy idom kitűzésével, ha az új irány balra változik.
(b) Ha a következő pályaszakasz hossza változik, a C lobogót kell
kitűzni ismétlődő hangjelzések kíséretében, és ha hosszabb
lesz a szakasz, akkor egy „+” jel, ha pedig rövidebb egy „-” jel
kitűzésével.
(c) A következő szakaszok iránya további jelzések nélkül megváltoztathatók azért, hogy az eredeti pályaalakzatot megtartsák.

34

Mark MISSING
If a mark is missing or out of position, the race committee shall,
if possible,
(a) replace it in its correct position or substitute a new one of
similar appearance, or
(b) substitute an object displaying flag M and make repetitive
sound signals.
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HIÁNYZÓ PÁLYAJELEK
Ha egy jel hiányzik vagy elmozdult, a versenyvezetőség ha arra
lehetősége van, köteles azt
(a) visszahelyezni szabályos helyzetébe, vagy helyettesíteni azt
egy hasonlóval, vagy
b) helyettesíteni egy tárggyal amelyre ismételt hangjelzések
adása mellett az M lobogót kitűzik.
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TIME LIMIT AND SCORES
If one boat sails the course as required by rule 28.1 and finishes
within the time limit, if any, all boats that finish shall be scored
according to their finishing places unless the race is abandoned.
If no boat finishes within the time limit, the race committee shall
abandon the race.
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IDŐKORLÁTOZÁS ÉS ÉRTÉKELÉS
Ha a 28.1 szabálynak megfelelően egy hajó végig vitorlázza a pályát
és célba ér az időkorlátozáson belül, ha ilyen egyáltalában van, valamennyi célba érő hajót értékelni kell célban elért helyezésük szerint,
hacsak a futamot nem érvénytelenítették. Ha az időkorlátozáson belül
nincs célba érő hajó a versenyvezetőség érvénytelenítse a futamot.
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RACES RESTARTED OR RESAILED
If a race is restarted or resailed, a breach of a rule, other than rule
30.3, in the original race shall not prohibit a boat from competing
or, except under rule 30.2, 30.3 or 69, cause her to be penalized.
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ÚJRARAJTOLTATOTT VAGY ÚJRAVITORLÁZOTT FUTAMOK
Ha egy futamot újrarajtoltatnak, vagy újravitorlázzák, a 30.3 szabály megsértőit kivéve, az eredeti futamban szabályt sértő hajók, szabálysértésük
ellenére indulhatnak azon; és nem büntethetők, - kivéve a 30.2, 30.3 vagy
a 69. szabályok megsértőit, - az eredeti futambeli szabálysértésükért.
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PART 4

4. rész

Part 4 rules apply only to boats racing.

A 4. rész csak versenyben lévő hajókra alkalmazható.

40
PERSONAL FLOTATION DEVICES
40.1 When flag Y is displayed with one sound before or with the warning
signal, competitors shall wear personal flotation devices, except
briefly while changing or adjusting clothing or personal equipment.
Wet suits and dry suits are not personal flotation devices.

40
EGYÉNI ÚSZÓESZKÖZÖK,
40.1 Amikor az Y lobogót, a figyelmeztető jelzés előtt, vagy azzal egy
időben kitűzik, a versenyzők kötelesek az egyéni úszóeszközt
kell viselni, kivéve azt a rövid időt ami alatt cserélik vagy elrendezik ruházatukat, személyes felszerelésüket, „nedves ruha”, vagy
„száraz ruha” nem megfelelő mentőeszközök.
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OUTSIDE HELP
A boat shall not receive help from any outside source, except
(a) help for an ill or injured crew member;
(b) after a collision, help from the crew of the other boat to get
clear;
(c) help in the form of information freely available to all boats;
(d) unsolicited information from a disinterested source, which
may be another boat in the same race.

41	KÜLSŐ SEGÍTSÉG
Egy hajó nem kaphat külső forrásból származó segítséget, kivéve
(a) egy beteg vagy sérült legénység részére nyújtott segítséget;
(b) egy ütközést követően, a másik hajó legénységétől az érintkezés megszüntetésére;
(c) minden hajó számára szabadon hozzáférhető információ formájában;
(d) egy érdekkel nem rendelkező forrás kéretlen segítségét, mely
forrás lehet ugyanabban a futamban lévő másik hajó is.
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PROPULSION

42

OTHER REQUIREMENTS WHEN
RACING

VERSENY KÖZBENI EGYÉB
KÖVETELMÉNYEK

MEGHAJTÁS

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

42.1 Alapszabály
A 42.3 és 45. szabályban megengedettek kivételével, versenyzése alatt egy hajó csak a szél, a víz segítségét felhasználva növelheti, tarthatja fenn, vagy csökkentheti sebességét. Legénysége
állíthatja a vitorlák és a hajótest helyzetét, és más hajóvezetési
tevékenységet is végezhet, de nem mozgathatják úgy testüket,
hogy az a hajó meghajtását segítse.

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

42.2 Tiltott tevékenységek
Nem korlátozva a 42.1 szabályban leírt tevékenységeket, a következők tiltottak:

44

45

(a) pumping: repeated fanning of any sail either by pulling
in and releasing the sail or by vertical or athwartship body
movement;
(b) rocking: repeated rolling of the boat, induced by
(1) body movement,
(2) repeated adjustment of the sails or centreboard, or
(3) steering;
(c) ooching: sudden forward body movement, stopped abruptly;
(d) sculling: repeated movement of the helm that is either forceful
or that propels the boat forward or prevents her from moving
astern;
(e) repeated tacks or gybes unrelated to changes in the wind or to
tactical considerations.

(a) pumpálás: bármelyik vitorla ismételt mozgatása vagy a vitorla
behúzásával és kieresztésével, akár függőleges akár keresztirányú testmozgással;
(b) billegtetés: a hajó ismételt oldalirányú mozgatása; akár
(1) testmozgással,
(2) a vitorlák, vagy az uszony mozgatásával; akár
(3) kormányzással;
(c) lökdösés (ooching) a legénység testének hirtelen előrelendítése (előrefutása), majd hirtelen leállítása;
(d) kormányevezés: a kormányrúd ismétlődő mozgatása, amelyik
akár erőteljes, akár előre hajtja a hajót, vagy megakadályozza
annak hátra való mozdulását;
(e) ismétlődő fordulások vagy perdülések, amik nem függenek össze a szélirány-változásokkal, vagy taktikai megfontolásokkal.

42.3 Exceptions
(a) A boat may be rolled to facilitate steering.
(b) A boat’s crew may move their bodies to exaggerate the rolling
that facilitates steering the boat through a tack or a gybe, provided that, just after the tack or gybe is completed, the boat’s
speed is not greater than it would have been in the absence of
the tack or gybe.
(c) Except on a beat to windward, when surfing (rapidly accelerating down the leeward side of a wave) or planing is possible,
the boat’s crew may pull the sheet and the guy controlling
any sail in order to initiate surfing or planing, but only once for
each wave or gust of wind.
(d) When a boat is above a close-hauled course and either
station-ary or moving slowly, she may scull to turn to a closehauled course.
(e) A boat may reduce speed by repeatedly moving her helm.
(f) Any means of propulsion may be used to help a person or
another vessel in danger.
(g) To get clear after grounding or colliding with another boat or
object, a boat may use force applied by the crew of either boat
and any equipment other than a propulsion engine.

42.3	Kivételek
(a) A kormányzás megkönnyítésére a hajó billenthető
(b) Egy hajó legénységének tagjai mozgathatják testüket abból a
célból, hogy fokozzák a billenést a hajó kormányozhatóságának
megkönnyítés érdekében egy fordulás vagy perdülés során, feltéve, hogy a hajó sebessége a fordulás vagy perdülés befejezésekor nem nagyobb, mintha nem fordult vagy perdült volna.
(c) Egy széllel szembeni cirkáló szakasz kivételével, amikor hullámsiklásra (hirtelen gyorsulás egy hullámhegy szél alatti oldalán) vagy siklásra van lehetőség, a hajó legénysége a hullámsiklás, vagy a siklás megindítása érdekében behúzhatja
bármely vitorla vezetőkötelét, de csak egyszer egy hullámon,
vagy egy széllökés során.
(d) Ha egy hajó az élesen szélbe iránynál szorosabb helyzetben
van, és akár mozdulatlan, akár lassan mozog, kormányevezhet azért, hogy élesen szélbe-irányba forduljon.
(e) Egy hajó csökkentheti sebességét kormányrúdjának ismétlődő mozgatásával.
(f) Bármilyen meghajtási mód megengedett, egy veszélyben lévő
személy, vagy hajó megsegítésekor.
(g) Zátonyra futás, vagy másik hajóval, ill. tárggyal való ütközés
után a megszabadulás érdekében, a hajtógépek kivételével,
bármelyik hajó legénységének és felszerelésének erejét felhasználhatják.
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(h) Sailing instructions may, in stated circumstances, permit propulsion using an engine or any other method, provided the
boat does not gain a significant advantage in the race.
Note: Interpretations of rule 42 are available at the ISAF website
(www.sailing.org) or by mail upon request.

(h) A Versenyutasítás meghatározott esetekben megengedheti a
meghajtásra a motor vagy más módszer alkalmazását feltéve,
hogy a hajó nem nyer jelentős előnyt a futamban.
Megjegyzés: A 42. szabály magyarázata hozzáférhető angol
nyelven az ISAF honlapon (www.sailing.org), vagy kérésre postai
úton, illetve az MVSZ honlapján, (www.hunsail.hu) magyarul.

43
COMPETITOR CLOTHING AND EQUIPMENT
43.1 (a) Competitors shall not wear or carry clothing or equipment for
the purpose of increasing their weight.
(b) Furthermore, a competitor’s clothing and equipment shall not
weigh more than 8 kilograms, excluding a hiking or trapeze
harness and clothing (including footwear) worn only below the
knee. Class rules or sailing instructions may specify a lower
weight or a higher weight up to 10 kilograms. Class rules may
include footwear and other clothing worn below the knee within
that weight. A hiking or trapeze harness shall have positive
buoyancy and shall not weigh more than 2 kilograms, except
that class rules may specify a higher weight up to 4 kilograms.
Weights shall be determined as required by Appendix H.
(c) When an equipment inspector or a measurer in charge of
weighing clothing and equipment believes a competitor may
have broken rule 43.1(a) or 43.1(b) he shall report the matter
in writing to the race committee.
43.2 Rule 43.1(b) does not apply to boats required to be equipped with
lifelines.

43	VERSENYZŐK RUHÁZATA ÉS FELSZERELÉSE
43.1 (a) A versenyzők nem viselhetnek vagy hordhatnak magukon
ruhát, vagy felszerelést, azért, hogy súlyukat növeljék.
(b) Ezen túlmenően, egy versenyző ruházata és felszerelése nem
lehet több, mint 8 kg; a kiülő heveder vagy trapézmellény, valamint a térd alatt viselt ruházat (lábbelit is beleértve) súlyát
nem számítva. Osztályszabályok, vagy versenyutasítások előírhatnak kisebb súlyt, vagy 10 kg-ig nagyobb tömeget is. Az
osztályszabályok belevehetik a megváltoztatott súlyhatárba a
lábbelit és a térd alatt viselt ruházatot is. Egy kiülő hevedernek,
ill. trapézmellények pozitív felhajtóerővel kell rendelkezni, és
nem lehet nehezebb, mint 2 kg. kivéve azt az esetet, amikor az
osztályszabályok 4 kg-ig nagyobb tömeget engednek meg. A
súlyokat a H függelék szerint kell meghatározni.
(c) Amikor egy a ruházat és felszerelés súlyméréséért felelős felügyelő vagy felmérő úgy gondolja, hogy a versenyző megsértette a 43.1(a), vagy 43.1(b) szabályt, akkor az esetet írásban
jelentse a versenyvezetőségnek.
43.2 A 43.1(b) szabály nem alkalmazható azon hajókra, amelyek kötélkorláttal vannak felszerelve.
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PENALTIES AT THE TIME OF AN INCIDENT

44.1 Taking a Penalty
A boat may take a Two-Turns Penalty when she may have broken
a rule of Part 2 while racing or a One-Turn Penalty when she may
have broken rule 31. Sailing instructions may specify the use of
the Scoring Penalty or some other penalty. However,
(a) when a boat may have broken a rule of Part 2 and rule 31 in
the same incident she need not take the penalty for breaking
rule 31;
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BÜNTETÉSEK A SZABÁLYSÉRTÉS IDEJÉBEN

44.1 Büntetésvállalás
Egy hajó, amelyik versenyben megsérthette a 2. rész szabályainak egyikét, két-fordulós büntetést; az a hajó, amelyik megsérthette a 31. szabályt, egy-fordulós büntetést vállalhat. Versenyutasítások meghatározhatják a pontozási büntetést, vagy más
büntetést is. Azonban,
(a) amikor egy hajó megsérthette a 2. rész egy szabályát és a 31.
szabályt is ugyanabban az incidensben, nem szükséges a 31.
szabály megsértéséért járó büntetést elvégezni.
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(b) if the boat caused injury or serious damage or gained a significant advantage in the race or series by her breach her penalty
shall be to retire.

(b) ha a hajó sérülést vagy komoly kárt okozott vagy jelentős
előnyre tett szert a futamban vagy versenyben, szabálysértésével ki kell állnia.

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

44.2 „Egy-fordulós” és „Két-fordulós” büntetések
Miután a hajó az esetet követően olyan hamar, ahogy csak lehetséges, kellő mértékben eltávolodott más hajóktól, azonnal végezze el
az „Egy-fordulós” vagy „Két fordulás” büntetést, a megkívánt számú,
azonos irányban végrehajtott, fordulással, amelyek mindegyike egy
fordulást és egy perdülést tartalmaz. Ha büntetését a célvonalon,
vagy annak közelében hajtja végre, teljes terjedelmével térjen vissza
a vonal pálya felőli oldalára, mielőtt érvényesen célba érne.

44.3 Scoring Penalty
(a) A boat takes a Scoring Penalty by displaying a yellow flag at
the first reasonable opportunity after the incident.
(b) When a boat has taken a Scoring Penalty, she shall keep the
yellow flag displayed until finishing and call the race committee’s attention to it at the finishing line. At that time she shall
also inform the race committee of the identity of the other boat
involved in the incident. If this is impracticable, she shall do so
at the first reasonable opportunity and within the time limit for
protests.
(c) The race score for a boat that takes a Scoring Penalty shall
be the score she would have received without that penalty,
made worse by the number of places stated in the sailing
instructions. However, she shall not be scored worse than
Did Not Finish. When the sailing instructions do not state the
number of places, the number shall be the whole number
(rounding 0.5 upward) nearest to 20% of the number of boats
entered. The scores of other boats shall not be changed;
therefore, two boats may receive the same score.

44.3 Pontozási büntetés
(a) Egy hajó úgy vállal egy pontozásos büntetést, hogy az eset
utáni első ésszerű alkalommal kitűz egy sárga lobogót.
(b) Amikor egy hajó egy pontozási büntetést vállalt, a sárga lobogót
a célba érésig kitűzve kell, hogy tartsa, és arra a célvonalon fel
kell hívnia a versenyvezetőség figyelmét. Egyúttal tájékoztassa
a versenyvezetőséget az esetben érintett másik hajó adatairól.
Ha ez akkor nem vihető végbe, tegye meg az első lehetséges
alkalommal, még az óvási határidő lejárta előtt.
(c) A hajó futambeli pontszáma legyen annyi, amennyit a tényleges befutási helye után kapna a büntetés nélkül, és a versenyutasításban
közzétett büntetési helyeknek megfelelő befutási helyezésért járó
pontok összege. Azonban, nem lehet rosszabb pontszámot, mint
egy „Nem ért célba”(DNF) hajó. Amikor a versenyutasítás nem határozza meg a büntetési helyek számát, akkor a nevezett hajók számának 20%-ának megfelelő egész számnak kell venni (0.5 felett
felfelé kell kerekíteni). A többi hajó pontjait nem szabad változtatni;
így lehetséges az, hogy két hajó azonos pontszámot kap.
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HAULING OUT; MAKING FAST; ANCHORING
A boat shall be afloat and off moorings at her preparatory signal.
Thereafter, she shall not be hauled out or made fast except to
bail out, reef sails or make repairs. She may anchor or the crew
may stand on the bottom. She shall recover the anchor before
continuing in the race unless she is unable to do so.

45	KIEMELÉS; KIKÖTÉS; HORGONYZÁS
A hajónak az előkészítő jelzésekor szabadon kell úsznia, és nem
lehet sehova sem kikötve. Ezt követően nem emelhető ki, nem
rögzíthető, kivéve víztelenítés, vitorlakurtítás (reffelés), vagy javítás céljából. A hajó horgonyt vethet, vagy a legénység állhat a
vízfenéken. A verseny folytatása előtt a horgonyt be kell vonni,
kivéve, ha a hajó erre képtelen.
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PERSON IN CHARGE
A boat shall have on board a person in charge designated by the
member or organization that entered the boat. See rule 75.

46

FELELŐS SZEMÉLY
A hajó fedélzetén egy felelős személynek kell tartózkodni, akit
a hajót benevező személy vagy szervezet jelölt ki. Lásd a 75.
szabályt.

47
LIMITATIONS ON EQUIPMENT AND CREW
47.1 A boat shall use only the equipment on board at her preparatory
signal.
47.2 No person on board shall intentionally leave, except when ill or
injured, or to help a person or vessel in danger, or to swim. A
person leaving the boat by accident or to swim shall be back on
board before the boat continues in the race.

47
FELSZERELÉSI ÉS LEGÉNYSÉGI KORLÁTOZÁSOK
47.1 A hajó, csak az előkészítő jelzésekor a fedélzetén lévő felszerelést használhatja.
47.2 Akarattal a legénység egyik tagja sem hagyhatja el a hajót, hacsak nem beteg vagy sérült, vagy mert veszélyben lévő személynek vagy hajónak segít, vagy úszik. Azonban, az a személy,
amelyik véletlenül elhagyta a hajót, vagy elúszott róla, vissza kell,
hogy térjen még azelőtt, hogy a hajó folytatná a versenyt.
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FOG SIGNALS AND LIGHTS
When safety requires, a boat shall sound fog signals and show
lights as required by the International Regulations for Preventing
Collisions at Sea or applicable government rules.

48	KÖDJELZÉSEK ÉS FÉNYEK
Amikor a biztonság megköveteli, egy hajónak hanggal és fénnyel
köd-jelzéseket kell adni, ahogy azt a Nemzetközi Szabályzat az
Ütközések Elkerülésére a Tengereken, vagy az alkalmazandó hatósági szabályok előírják.

49
CREW POSITION
49.1 Competitors shall use no device designed to position their bodies
outboard, other than hiking straps and stiffeners worn under the
thighs.
49.2 When lifelines are required by the class rules or the sailing
instruc-tions they shall be taut, and competitors shall not position
any part of their torsos outside them, except briefly to perform a
necessary task. On boats equipped with upper and lower lifelines
of wire, a competi-tor sitting on the deck facing outboard with his
waist inside the lower lifeline may have the upper part of his body
outside the upper life-line.

49
LEGÉNYSÉG HELYZETE
49.1 Kiülő hevedereken és a comb alatt viselt merevítőkön kívül más
eszköz nem használható arra, hogy a versenyző testét a fedélzeten kívülre helyezze.
49.2 Amikor az osztályszabályok vagy a versenyutasítás kötélkorlátot
ír elő, azoknak feszesnek kell lenni, és a versenyzők felsőtestük
semmilyen részét sem helyezhetik azokon kívülre, kivéve egy feladat teljesítéséhez szükséges rövid időt. Azokon a hajókon ahol
a korlát alsó és felső acélsodronykötélből áll, és a versenyző a
fedélzetről kifelé nézve ül, úgy, hogy csípője az alsó kötélen belül
van, felsőteste a felső kötélen kívül lehet.
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SETTING AND SHEETING SAILS

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

50.1 Vitorlák cseréje
Azalatt, míg orrvitorlákat vagy hátszélvitorlákat cserélnek, a váltó vitorlát teljesen fel lehet húzni, és be lehet állítani, mielőtt a cserélendő
vitorlát levonnák. Egyidejűleg azonban, csak egy nagyvitorlát, és a
csere kivételével, csak egy hátszélvitorlát lehet felhúzva viselni.
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50.2 Spinnaker Poles; Whisker Poles
Only one spinnaker pole or whisker pole shall be used at a time
except when gybing. When in use, it shall be attached to the
foremost mast.

50.2 Hátszélvitorla-, és oldaltámasztó-rudak
A perdülést kivéve, egyidejűleg csak egy hátszélvitorla-, vagy oldaltámasztó-rudat szabad használni. Használatban a végüket a
legelső árbochoz kell erősíteni.

50.3 Use of Outriggers
(a) No sail shall be sheeted over or through an outrigger, except
as permitted in rule 50.3(b) or 50.3(c). An outrigger is any fitting
or other device so placed that it could exert outward pressure
on a sheet or sail at a point from which, with the boat upright,
a vertical line would fall outside the hull or deck planking. For
the purpose of this rule, bulwarks, rails and rubbing strakes
are not part of the hull or deck planking and the following are
not outriggers: a bowsprit used to secure the tack of a working
sail, a bumkin used to sheet the boom of a working sail, or a
boom of a boomed headsail that requires no adjustment when
tacking.
(b) Any sail may be sheeted to or led above a boom that is
regularly used for a working sail and is permanently attached
to the mast from which the head of the working sail is set.
(c) A headsail may be sheeted or attached at its clew to a
spinnaker pole or whisker pole, provided that a spinnaker is
not set.

50.3	Kitámasztók használata
(a) Semmilyen vitorla nem húzható be kitámasztó segítségével,
vagy azon keresztül, kivéve, ahogy az 50.3(b) vagy 50.3(c) szabályban meg van engedve. Kitámasztó minden olyan szerelék
vagy más alkalmatosság, amelyik úgy van elhelyezve, hogy a
vitorlabehúzó kötélre, vagy a vitorlára kifelé ható nyomást fejt ki,
olyan pontban, amin keresztül, - a hajó vízszintes helyzetében
- húzott függőleges egyenes a hajótesten, vagy fedélzeti palánkoláson kívül esne. E szabály szempontjából a habvédek, korlátok és dörzslécek nem részei a hajótestnek és fedélzeti palánkozásnak, és a következők nem tekintendők kitámasztónak:
egy orrsudár (bowsprit), ami egy működő vitorla első-alsó sarkát
rögzíti, egy működő vitorla rúdjának behúzására szolgáló hátsó
könyökfa (bumkin), vagy egy rúddal ellátott alsó élű orrvitorla vitorlarúdja, ami forduláskor nem igényel kezelést.
(b) Bármely vitorla behúzható vagy átvezethető olyan vitorlarúdhoz, amelyet rendszeresen használnak egy működő vitorlához, és amelyik tartósan van rögzítve ahhoz az árbochoz,
melyikhez ennek a vitorlának a csúcsa rögzítve van.
(c) Egy orrvitorla alsó-hátsó sarka bármikor rögzíthető egy hátszél-vitorlarúdhoz, vagy oldaltámaszhoz, feltéve, hogy hátszélvitorla nincs felhúzva.

50.4 Headsails
The difference between a headsail and a spinnaker is that the midgirth of a headsail, measured from the mid-points of its luff and
leech, does not exceed 50% of the length of its foot, and no other
intermediate girth exceeds a percentage similarly proportional to
its distance from the head of the sail. A sail tacked down behind
the foremost mast is not a headsail.

50.4 Orrvitorlák
A különbség egy orrvitorla és hátszélvitorla között az, hogy az
orrvitorla első és hátsó élének felezőpontjai között mért félmagassági szélessége nem haladja meg az alsó él hosszának 50%át, és más magasságban mért szélessége sem haladja meg a
vitorlacsúcstól mért távolsággal arányos értéket. A legelső árboc
mögött lévő, első-alsó csúcsával lekötött vitorla nem orrvitorla.
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MOVABLE BALLAST
All movable ballast, including sails that are not set, shall be properly
stowed. Water, dead weight or ballast shall not be moved for the
purpose of changing trim or stability. Floorboards, bulkheads,
doors, stairs and water tanks shall be left in place and all cabin
fixtures kept on board. However, bilge water may be bailed out.
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MANUAL POWER
A boat’s standing rigging, running rigging, spars and movable
hull appendages shall be adjusted and operated only by manual
power.
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SKIN FRICTION
A boat shall not eject or release a substance, such as a polymer, or
have specially textured surfaces that could improve the character
of the flow of water inside the boundary layer.
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FORESTAYS AND HEADSAIL TackS
Forestays and headsail tacks, except those of spinnaker staysails
when the boat is not close-hauled, shall be attached approximately
on a boat’s centreline.
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MOZGÓ BALLASZT
Minden mozgó ballasztot, beleértve a nem felhúzott vitorlákat,
gondosan kell beraktározni. Víz, holtsúly, ballaszt nem mozdítható el azért, hogy azzal megváltozzon a hajó hosszirányú
úszáshelyzete vagy állékonysága (stabilitása). Padlódeszkákat,
válaszfalakat, ajtókat, lépcsőket és víztartályokat a helyükön kell
hagyni és minden rögzített kabin tartozékot a hajón kell tartani. A
fenékvíz azonban kimerhető.

52	KÉZI ERŐ
A hajó álló és mozgó kötélzetét, rudazatát és a mozgatható hajótest függelékeket csak kézi erővel szabad állítani és mozgatni.
53

FELÜLETI SÚRLÓDÁS
A hajó nem ereszthet, vagy lövellhet ki olyan anyagot, mint pl. polimert; vagy nem lehet olyan speciális szerkezetű (struktúrájú) a
felülete, amelyik javíthatja a határrétegen belül a víz áramlását.

54	ELŐREMEREVITŐK, ÉS ORRVITORLÁK ELSŐ-ALSÓ
CSÚCSA
Az előremerevítőket és az orrvitorlák első-alsó csúcsát, kivéve a
merevítőkre rögzített hátszélvitorlákat, amikor a hajó nem élesen
vitorlázik, körülbelül a hajó középvonalában kell rögzíteni.

57

PART 5

PROTESTS, REDRESS, HEARINGS,
MISCONDUCT AND APPEALS
SECTION A – PROTESTS; REDRESS;
RULE 69 ACTION
60

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

5. RÉSZ

ÓVÁSOK, ORVOSLAT, TÁRGYALÁSOK,
HELYTELEN VISELKEDÉS,
FELLEBBEZÉSEK
A szakasz – Óvások, orvoslat,
69. szabály szerinti intézkedések
60	ÓVÁS, ÉS ORVOSLAT KÉRELMÉNEK JOGA VAGY 69.
SZABÁLY SZERINTI ELJÁRÁS

60.1 A boat may
(a) protest another boat, but not for an alleged breach of a rule of
Part 2 unless she was involved in or saw the incident; or
(b) request redress.

60.1 Egy hajó
(a) óvhatja a másik hajót, de nem a 2. rész szabályainak vélt
megsértéséért, hacsak nem volt abban közvetlenül érintett,
vagy nem látta az eseményt; vagy
(b) orvoslatot kérhet.

60.2 A race committee may
(a) protest a boat, but not as a result of information arising from a
request for redress or an invalid protest, or from a report from
an interested party other than the representative of the boat
herself;
(b) request redress for a boat; or
(c) report to the protest committee requesting action under rule
69.1(a).
However, when the race committee receives a report required by
rule 43.1(c) or 78.3, it shall protest the boat.

60.2 A versenyvezetőség
(a) óvhat egy hajót, de nem egy orvoslati kérelemből nyert információ, vagy egy érvénytelen óvásból nyert tájékoztatás, vagy
egy olyan érdekelt fél tájékoztatása alapján, aki nem az érintett hajó képviselője;
(b) kérhet orvoslatot egy hajó számára; vagy
(c) jelentést adhat az óvási bizottságnak kérve azt, hogy járjon el
a 69.1(a) szabály alapján.
Azonban, amikor a versenyvezetőség a 43.1(c) vagy a 78.3 szabály által megkövetelt jelentést kap, köteles a hajót óvni.

60.3 A protest committee may
(a) protest a boat, but not as a result of information arising from a
request for redress or an invalid protest, or from a report from
an interested party other than the representative of the boat
herself. However, it may protest a boat
(1) if it learns of an incident involving her that may have resulted in injury or serious damage, or

60.3 Az óvási bizottság
(a) óvhat egy hajót, de nem egy orvoslati kérelemből nyert információ, vagy egy érvénytelen óvásból nyert tájékoztatás, vagy
egy olyan érdekelt fél tájékoztatása alapján, aki nem az érintett hajó képviselője. Azonban óvhat egy hajót
(1) ha értesül egy azt a hajót érintő eseményről, amiben sérülés vagy súlyos kár keletkezett, vagy
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(2) if during the hearing of a valid protest it learns that the
boat, although not a party to the hearing, was involved in
the incident and may have broken a rule;
(b) call a hearing to consider redress; or
(c) act under rule 69.1(a).
61

PROTEST REQUIREMENTS

(2) ha egy érvényes óvás tárgyalás folyamán értesül arról,
hogy bár a hajó nem volt az óvásban fél, de az estben
érintett volt és megsérthetett egy szabályt;
(b) tárgyalást hívhat össze orvoslat megadásának mérlegelésére; vagy
(c) eljárhat a 69.1(a) szabály szerint.
61	ÓVÁS KÖVETELMÉNYEI

61.1 Informing the Protestee
(a) A boat intending to protest shall inform the other boat at the
first reasonable opportunity. When her protest concerns an
incident in the racing area that she is involved in or sees, she
shall hail ‘Protest’ and conspicuously display a red flag at the
first reasonable opportunity for each. She shall display the flag
until she is no longer racing. However,
(1) if the other boat is beyond hailing distance, the protesting
boat need not hail but she shall inform the other boat at the
first reasonable opportunity;
(2) if the hull length of the protesting boat is less than 6 metres,
she need not display a red flag;
(3) if the incident results in damage or injury that is obvious
to the boats involved and one of them intends to protest, the
requirements of this rule do not apply to her, but she shall
attempt to inform the other boat within the time limit of rule
61.3.
(b) A race committee or protest committee intending to protest
a boat shall inform her as soon as reasonably possible.
However, if the protest arises from an incident the committee
observes in the racing area, it shall inform the boat after the
race within the time limit of rule 61.3.
(c) If the protest committee decides to protest a boat under rule
60.3(a)(2), it shall inform her as soon as reasonably possible,
close the current hearing, proceed as required by rules 61.2
and 63, and hear the original and the new protests together.

61.1 Az óvott értesítése
(a) Az óvni szándékozó hajó mindig az első ésszerű alkalommal köteles tájékozatni a másikat. Amikor óvása egy olyan, a versenyterületen történt esetre vonatkozik, amiben részes volt, vagy látta azt,
az „Óvás” („Protest”) szót kell kiáltania, és minden egyes eset után
az első ésszerű alkalommal, ki kell tűznie egy piros lobogót és azt
mindaddig viselnie kell, amíg versenyben van. Azonban
(1) ha a másik hajó hallótávolságon kívül van, nem szükséges
kiáltani, de az első lehetséges alkalommal tájékoztatni kell az
óvási szándékról;
(2) ha az óvó hajó testhossza 6 méternél rövidebb, nem szükséges a piros lobogó kitűzése
(3) ha az eset sérülést vagy kárt eredményezett, ami az érintett hajók
számára nyilvánvaló, és valamelyik a kettő közül óvni szándékozik, e
szabály követelményei nem vonatkoznak rá, de meg kell kísérelni a
másik hajót értesíteni a 61.3 szabály szerinti határidőn belül.
(b) Ha a versenyvezetőség, vagy az óvási bizottság óvni szándékozik egy hajót, akkor olyan hamar értesítse a hajót, ahogy az
ésszerűen csak lehetséges. Azonban ha egy a verseny-területen észlelt eset miatt óv, akkor a 61.3 szabály által meghatározott óvási határidőn belül kell a hajót értesíteni.
(c) ha az óvási bizottság úgy dönt, hogy óvja az egyik hajót a
60.3(a)(2) szabály értelmében, akkor a hajót ez első, ésszerűen
lehetséges alkalommal tájékoztassa erről a szándékáról, zárja be
a folyamatban lévő tárgyalást, majd járjon el a 61.2 és a 63. szabálynak megfelelően, és tárgyalja le az eredeti és új óvást együtt.

61.2 Protest Contents
A protest shall be in writing and identify
(a) the protestor and protestee;
(b) the incident, including where and when it occurred;

61.2 Az óvás tartalma
Az óvást írásban kell megtenni, és legyen benne meghatározva:
(a) az óvó és az óvott;
(b) az eset, beleértve annak helye és ideje;
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(c) any rule the protestor believes was broken; and
(d) the name of the protestor’s representative.
However, if requirement (b) is met, requirement (a) may be met at
any time before the hearing, and requirements (c) and (d) may be
met before or during the hearing.

(c) bármely szabály, amit az óvó fél szerint megsértettek; és
(d) az óvó képviselőjének neve.
Azonban ha a (b) követelményt teljesíti az óvás, az (a) követelmény
a tárgyalás megkezdéséig bármikor teljesíthető, a (c) és (d) követelménynek a tárgyalás előtt vagy annak során lehet eleget tenni.

61.3 Protest Time Limit
A protest by a boat, or by the race committee or protest committee
about an incident the committee observes in the racing area, shall
be delivered to the race office within the time limit stated in the
sailing instructions. If none is stated, the time limit is two hours
after the last boat in the race finishes. Other race committee or
protest committee protests shall be delivered to the race office
no later than two hours after the committee receives the relevant
information. The protest committee shall extend the time if there
is good reason to do so.

61.3 Óvási határidő
Egy hajó, vagy a versenyvezetőség, vagy az óvási bizottság által a
versenyterületen észlelt esemény miatti óvást a versenyirodán kell
benyújtani, nem később, mint a versenyutasításban meghatározott
óvási határidő. Ha ez nincs meghatározva, akkor a határidő az
utolsó hajó célba érését követő két óra. Egyéb, versenyvezetőségi,
vagy óvási bizottsági óvásokat a vonatkozó értesülés megszerzését követő két órán belül kell benyújtani a versenyirodán. Az óvási
bizottság, ha erre jó oka van, hosszabbítsa meg a határidőt.

62
REDRESS
62.1 A request for redress or a protest committee’s decision to consider
redress shall be based on a claim or possibility that a boat’s score
in a race or series has, through no fault of her own, been made
signifi-cantly worse by
(a) an improper action or omission of the race committee,
protest committee or organizing authority, but not by a
protest committee decision when the boat was a party to the
hearing;
(b) injury or physical damage because of the action of a boat that
was breaking a rule of Part 2 or of a vessel not racing that was
required to keep clear;
(c) giving help (except to herself or her crew) in compliance with
rule 1.1; or
(d) a boat against which a penalty has been imposed under rule
2 or disciplinary action has been taken under rule 69.1(b).
62.2 The request shall be in writing and be delivered to the race office
no later than the protest time limit or two hours after the incident,
whichever is later. The protest committee shall extend the time if
there is good reason to do so. No red flag is required.
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ORVOSLATOK
62.1 Orvoslat iránti kérelmet vagy az óvási bizottság arra irányuló
döntését, hogy meggondolja az orvoslat megadását, kizárólag
olyan panaszra szabad alapozni, amikor egy hajó futambeli, vagy
a versenysorozaton elért végső helyezése, nem saját hibájából,
jelentősen rosszabb lett:
(a) a versenyvezetőség, az óvási bizottság vagy a szervező hatóság valamilyen helytelen cselekedete vagy mulasztása miatt;
de nem az óvási bizottság döntése miatt, amikor a hajó a tárgyalásban egy fél volt.
(b) egy a 2. rész szabályait megsértő hajó, vagy egy kitérésre kötelezett nem versenyben lévő hajó által okozott sérülés vagy
fizikai rongálódás miatt; vagy
(c) az 1.1 szabálynak megfelelően nyújtott segítség miatt (kivéve saját
hajója, vagy legénysége számára nyújtott segítség esetét); vagy
(d) egy olyan hajó miatt, amelyiket a 2. szabály megsértéséért
büntettek, vagy amelyik ellen, a 69.1(b) szabály alapján fegyelmi intézkedésre került sor.
62.2 Az orvoslati kérelmet írásban kell beadni a versenyirodára az
óvási határidőnél nem később, vagy a vonatkozó esemény utáni
két órán belül, - attól függően melyik a későbbi. Az óvási bizottságnak meg kell hosszabbítani az időt, ha erre jó oka van. Piros
lobogó viselése nem követelmény.
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SECTION B – HEARINGS AND DECISIONS
63

HEARINGS

63.1 Requirement for a Hearing
A boat or competitor shall not be penalized without a protest
hearing, except as provided in rules 30.2, 30.3, 67, 69, A5 and
P2. A decision on redress shall not be made without a hearing.
The protest commit-tee shall hear all protests and requests for
redress that have been delivered to the race office unless it allows
a protest or request to be withdrawn.

B SZAKASZ – ÓVÁSTÁRGYALÁSOK
ÉS HATÁROZATOK
63	ÓVÁSTÁRGYALÁSOK
63.1	Tárgyalási követelmény
Egy hajót vagy versenyzőt nem szabad óvástárgyalás nélkül büntetni, kivéve, ahogy azt a 30.2, 30.3, 67., 69., A5 és P2 szabály lehetővé
teszi. Orvoslatok eldöntése nem történhet tárgyalás nélkül. Az óvási bizottságnak minden, a versenyirodára benyújtott, óvást le kell tárgyalni,
kivéve, ha engedélyezi, hogy a hajó visszavonja óvását vagy kérelmét.

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

63.2 A tárgyalás ideje és helye, idő a felek felkészülésére
Az óvástárgyalásban érdekelt mindegyik felet értesíteni kell a tárgyalás idejéről és helyéről. Rendelkezésükre kell bocsátani az
óvásban vagy az orvoslat iránti kérelemben lévő információkat, és
a felkészülésre ésszerű időt kell nekik biztosítani.

63.3 Right to Be Present
(a) The parties to the hearing, or a representative of each, have
the right to be present throughout the hearing of all the
evidence. When a protest claims a breach of a rule of Part 2,
3 or 4, the representatives of boats shall have been on board
at the time of the incident, unless there is good reason for the
protest committee to rule otherwise. Any witness, other than
a member of the protest committee, shall be excluded except
when giving evidence.
(b) If a party to the hearing of a protest or request for redress
does not come to the hearing, the protest committee may
neverthe-less decide the protest or request. If the party was
unavoidably absent, the committee may reopen the hearing.

63.3	Jog a jelenlétre
(a) Az óvásban érdekelt feleknek, vagy egy képviselőjüknek joga
van, az összes bizonyítékot megvitató óvástárgyalás során jelen lenni. Amikor az óvás a szabályok 2., 3. vagy 4. részének
megsértése miatt kerül beadásra, a képviselők csak olyan személyek lehetnek, akik maguk is a hajón tartózkodtak az eset
idején, hacsak az óvási bizottságnak nincs jó indoka, hogy
másként intézkedjen. Bármely tanú, ha nem tagja az óvási bizottságnak, tanúskodását kivéve, ki van zárva a tárgyalásról.
(b) Annak ellenére, hogy az egyik fél nem jelenik meg az óvás vagy
a kérelem tárgyalásán, az óvási bizottság az óvásban vagy az
orvoslati kérelemről döntést hozhat. Ha a fél elkerülhetetlen ok
miatt van távol, a bizottság a tárgyalást ismét megnyithatja.

63.4 Interested Party
A member of a protest committee who is an interested party
shall not take any further part in the hearing but may appear as a
witness. Protest committee members must declare any possible
self-interest as soon as they are aware of it. A party to the hearing
who believes a member of the protest committee is an interested
party shall object as soon as possible.

63.4	Érdekelt fél
Az óvási bizottsági azon tagja, aki érdekelt fél, tanúként megjelenhet, de a továbbiakban nem vehet részt az óvás tárgyalásán.
Az óvási bizottság tagjainak nyilatkozniuk kell minden lehetséges
érdekeltségükről amint az tudatosodott bennük. A tárgyalásban
résztvevő, olyan fél, aki úgy gondolja, hogy a bizottság egyik tagja érdekelt fél, a lehető leghamarabb tiltakozzon.
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63.5 Validity of the Protest or Request for Redress
At the beginning of the hearing the protest committee shall
take any evidence it considers necessary to decide whether all
requirements for the protest or request for redress have been
met. If they have been met, the protest or request is valid and
the hearing shall be continued. If not, the committee shall declare
the protest or request invalid and close the hearing. If the protest
has been made under rule 60.3(a)(1), the committee shall also
determine whether or not injury or serious damage resulted from
the incident in question. If not, the hearing shall be closed.

63.5	Óvás vagy orvoslati kérelem érvényessége
Az óvási bizottságnak a tárgyalás kezdetén, miután minden
a döntéshez szükségesnek ítélt bizonyítékot figyelembe vett,
döntenie kell, hogy az óvás vagy orvoslati kérelem valamennyi
követelménye teljesült-e? Ha teljesültek, akkor az óvás vagy a
kérelem érvényes és a tárgyalást folytatni kell. Ha nem teljesült,
akkor a bizottságnak ki kell jelenteni, hogy az óvás vagy a kérelem érvénytelen és a tárgyalást be kell rekeszteni. Ha az óvás a
60.3(a)(1) szabály alapján történt, az óvási bizottságnak meg kell
győződni arról, hogy sérülés vagy súlyos kár bekövetkezett-e a
szóban forgó esetben. Ha nem, akkor a tárgyalást be kell zárni.

63.6 Taking Evidence and Finding Facts
The protest committee shall take the evidence of the parties to
the hearing and of their witnesses and other evidence it considers
neces-sary. A member of the protest committee who saw the
incident may give evidence. A party to the hearing may question
any person who gives evidence. The committee shall then find
the facts and base its decision on them.

63.6 Bizonyító eljárás és ténymegállapítás
Az óvási bizottság hallgassa meg a felek, és a tanúk tanúvallomásait, és vegye figyelembe az általa szükségesnek ítélt egyéb bizonyítékokat is. A bizottság tagja, ha látta az esetet, szintén tehet
tanúvallomást. A tárgyaláson bármelyik fél kérdéseket tehet fel
bárkinek, aki tanúvallomást tesz. Ezután a bizottságnak meg kell
állapítani a tényeket és döntését ezekre kell alapozni.

63.7 Conflict between the Notice of Race and the Sailing
Instructions
If there is a conflict between a rule in the notice of race and
one in the sailing instructions that must be resolved before the
protest committee can decide a protest or request for redress,
the committee shall apply the rule that it believes will provide the
fairest result for all boats affected.

63.7	Ellentmondások a Versenykiírás és a Versenyutasítás között
Ha ellentmondás áll fenn a Versenykiírás és a Versenyutasítás
egy szabálya között, azt fel kell oldani mielőtt az óvási bizottság
egy óvásban vagy orvoslati kérelemben dönteni tud. Azt a szabályt kell alkalmazni, amelyikről úgy gondolja, hogy a legméltányosabb eredményt nyújtja az összes érintett hajó számára.

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

63.8	Különböző versenyeken résztvevő hajók közötti óvások
Különböző rendező szervek által rendezett versenyeken vitorlázó
hajók közötti óvást olyan óvási bizottságnak kell letárgyalni, amelyiket mindegyik rendező elfogad.
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64	DECISIONS

64	DÖNTÉSEK

64.1 Penalties and Exoneration
(a) When the protest committee decides that a boat that is a party
to a protest hearing has broken a rule, it shall disqualify her
unless some other penalty applies. A penalty shall be imposed
whether or not the applicable rule was mentioned in the
protest.
(b) If a boat has taken an applicable penalty, rule 64.1(a) does
not apply to her unless the penalty for a rule she broke is a
disqualification that is not excludable from her series score.
(c) When as a consequence of breaking a rule a boat has compelled another boat to break a rule, rule 64.1(a) does not apply
to the other boat and she shall be exonerated.
(d) If a boat has broken a rule when not racing, her penalty shall
apply to the race sailed nearest in time to that of the incident.

64.1 Büntetések és mentesítések
(a) Ha az óvási bizottság úgy döntött, hogy egy hajó, amelyik az
óvásban az egyik fél volt, megsértett egy szabályt, ki kell azt
zárni, hacsak valami egyéb büntetést nem lehet alkalmazni. A
büntetést ki kell szabni, függetlenül attól, hogy az alkalmazható szabályt az óvásban megjelölték, vagy sem.
(b) Ha egy hajó egy alkalmazható büntetést vállalt, a 64.1(a) szabály nem alkalmazható esetében, csak akkor, ha a megsértett
szabály szerinti büntetés olyan kizárás, amelyiket nem ejthet
ki a sorozatbeli pontszámaiból.
(c) Ha egy szabály megsértése következtében a hajó egy másikat szabálysértésre kényszerít, a 64.1 szabályt nem kell alkalmazni a másik hajóval szemben, és azt mentesíteni kell.
(d) Ha egy hajó nem versenyben sértett meg egy szabályt, büntetését abban a futamban kell érvényesíteni, amelyik időben az
eseményhez legközelebb van.

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

64.2	Orvoslati döntések
Amikor az óvási bizottság úgy dönt, hogy egy hajó a 62. szabály
alapján orvoslatra jogosult, olyan határozatot hozzon, ami a lehető legegyenlőbb az összes érintett hajó számára, függetlenül
attól, hogy kértek ezt az orvoslatot. Ez lehet az érintett hajó pontszámának (néhány példáért lásd az A10 szabályt); vagy célba
futási idejének helyesbítése, vagy a futam érvénytelenítése; vagy
a futam eredményének változatlanul hagyása, vagy valamilyen
más megoldás választása. Amikor kétség merül fel a tényekkel
vagy e megoldások lehetséges, a futam vagy versenysorozat
eredményére gyakorolt hatásáról, különösen az érvénytelenítés
esetét, az óvási bizottságnak megfelelő forrásokból be kell szerezni az erre vonatkozó bizonyítékokat..

64.3	Decisions on Measurement Protests
(a) When the protest committee finds that deviations in excess of
tolerances specified in the class rules were caused by damage
or normal wear and do not improve the performance of the
boat, it shall not penalize her. However, the boat shall not
race again until the deviations have been corrected, except

64.3 Felmérési óvások eldöntése
(a) Amikor az óvási bizottság azt állapítja meg, hogy az osztályszabályokban meghatározott tűréseket meghaladó eltéréseket sérülés, vagy szokásos elhasználódás okozta, és azok
nem javítják a hajó teljesítményét akkor a hajót nem kell büntetni. Azonban a hajó addig nem versenyezhet tovább, amíg
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when the protest committee decides there is or has been no
reasonable opportunity to do so.
(b) When the protest committee is in doubt about the meaning of
a measurement rule, it shall refer its questions, together with
the relevant facts, to an authority responsible for interpreting
the rule. In making its decision, the committee shall be bound
by the reply of the authority.
(c) When a boat disqualified under a measurement rule states in
writing that she intends to appeal, she may compete in subsequent races without changes to the boat, but shall be disqualified if she fails to appeal or the appeal is decided against her.
(d) Measurement costs arising from a protest involving a measurement rule shall be paid by the unsuccessful party unless
the protest committee decides otherwise.

az eltéréseket nem javította ki kivéve, ha az óvási bizottság
úgy dönt, hogy erre nincs, vagy nem volt ésszerű lehetőség.
(b) Amikor az óvási bizottság nincs tisztában egy felmérési szabállyal, kérdéseit, a vonatkozó tényekkel együtt, a szabály értelmezéséért felelős testület elé kell terjeszteni. A bizottságot
döntéshozatalában, e testület válasza kötelezi.
(c) Amikor egy felmérési szabály alapján kizárt hajó írásban kijelenti, hogy fellebbezni szándékozik a döntés ellen, versenyezhet a következő futamokon anélkül, hogy kijavítaná hajóját, de
ki kell őt zárni, ha elmulasztja a fellebbezést, vagy a fellebbezés ellene hozott döntéssel zárul.
(d) Felmérési szabályok miatti óvásból felmerülő felmérési költségeket a vesztes félnek kell fizetnie, hacsak az óvási bizottság másként nem dönt.

65
INFORMING THE PARTIES AND OTHERS
65.1 After making its decision, the protest committee shall promptly
inform the parties to the hearing of the facts found, the applicable
rules, the decision, the reasons for it, and any penalties imposed
or redress given.
65.2 A party to the hearing is entitled to receive the above information in writing,
provided she asks for it in writing from the protest committee no later
than seven days after being informed of the deci-sion. The committee
shall then promptly provide the information, including, when relevant, a
diagram of the incident prepared or endorsed by the committee.
65.3 When the protest committee penalizes a boat under a
measurement rule, it shall send the above information to the
relevant measurement authorities.

65
A FELEK, ÉS MÁSOK TÁJÉKOZTATÁSA
65.1 A döntés meghozatalát követően, az óvási bizottságnak haladéktalanul tájékoztatni kell az óvó feleket a megállapított tényekről,
az alkalmazott szabályokról, a döntésről, annak okairól, és a kiszabott büntetésről, illetve a megítélt orvoslatról.
65.2 Az óvásban a felek jogosultak arra, hogy a fenti tájékoztatást írásban megkapják, feltéve, ha az óvási bizottságtól a kihirdetést követő hét nap alatt azt írásban kérik. A bizottságnak ekkor haladéktalanul meg kell adni a tájékoztatást, és ha szükséges, csatolni a
bizottság által készített, vagy ellenjegyzett esetvázlatot.
65.3 Amikor az óvási bizottság egy felmérési szabályból következően
büntet egy hajót, a fenti tájékoztatást az illetékes felmérési hatóságnak kell megküldenie.
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66	ÓVÁS ÚJRATÁRGYALÁSA
Az óvási bizottság ismét megnyithat egy tárgyalást, amikor úgy
dönt, hogy jelentős tévedést követett el, vagy elfogadható időn
belül, jelentős, új bizonyítási anyag került elő. Ismét meg kell nyitnia a tárgyalást, ha a nemzeti hatóság, az F5 szabály szerint azt
kéri. A tárgyalásban résztvevő fél, a döntés közlését követő 24
órán belül kérheti a tárgyalás ismételt megnyitását. Az ismételt
tárgyalást, ha lehetséges, olyan óvási bizottságnak kell tárgyalni,
melyikben a többséget olyan tagok alkotják, akik az eredeti óvási
bizottságban is részt vettek.

70

REOPENING A HEARING
The protest committee may reopen a hearing when it decides
that it may have made a significant error, or when significant
new evidence becomes available within a reasonable time. It
shall reopen a hearing when required by the national authority
under rule F5. A party to the hearing may ask for a reopening no
later than 24 hours after being informed of the decision. When
a hearing is reopened, a majority of the members of the protest
committee shall, if possible, be members of the original protest
committee.
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RULE 42 AND HEARING REQUIREMENT
When so stated in the sailing instructions, the protest committee
may penalize without a hearing a boat that has broken rule
42, provided that a member of the committee or its designated
observer has seen the incident, and a disqualification under this
rule shall not be excluded from the boat’s series score. A boat so
penalized shall be informed by notification in the race results.
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A 42. SZABÁLY ÉS TÁRGYALÁSI KÖVETELMÉNYEI
Amikor a versenyutasítás ezt tartalmazza, az óvási bizottság
óvástárgyalás nélkül is büntethet egy, a 42. szabályt megsértő
hajót, feltéve, hogy a bizottság egy tagja, vagy egy általa kijelölt
megfigyelő látta az esetet. E szabály szerinti kizárás nem ejthető
ki a hajó sorozatversenybeli pontszámából. Az így büntetett hajót
a futameredményeken keresztül kell tájékoztatni.

68	DAMAGES
The question of damages arising from a breach of any rule shall
be governed by the prescriptions, if any, of the national authority.

68	KÁRESETEK
Bármelyik szabály megsértése miatt keletkezett káreset kérdését - ha
vannak ilyen előírások - a nemzeti hatóság előírási szerint kell kezelni.

SECTION C – GROSS MISCONDUCT

C SZAKASZ – NAGYFOKÚ HELYTELEN
MAGATARTÁS

69

ALLEGATIONS OF GROSS MISCONDUCT

69.1 Action by a Protest Committee
(a) When a protest committee, from its own observation or a report
received from any source, believes that a competitor may
have committed a gross breach of a rule, good manners or
sports-manship, or may have brought the sport into disrepute,
it may call a hearing. The protest committee shall promptly
inform the competitor in writing of the alleged misconduct and
of the time and place of the hearing. If the competitor provides
good reason for being unable to attend the hearing, the protest
com-mittee shall reschedule it.
(b) A protest committee of at least three members shall conduct
the hearing, following the procedures in rules 63.2, 63.3(a),
63.4 and 63.6. If it decides that the competitor committed the
alleged misconduct it shall either
(1) warn the competitor or
(2) impose a penalty by excluding the competitor and, when
appropriate, disqualifying a boat, from a race or the remaining races or all races of the series, or by taking other action within its jurisdiction. A disqualification under this rule
shall not be excluded from the boat’s series score.
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NAGYFOKÚ HELYTELEN MAGATARTÁS TÉNYÁLLÁSA

69.1	Óvási bizottság intézkedései
(a) Amikor egy óvási bizottság, saját megfigyelése, vagy egy bármely
forrásból kézhez vett jelentés alapján úgy gondolja, hogy egy versenyző, durva módon megsértett egy szabályt, vagy a jó modort,
illetve a sportszerűsé követelményeit, vagy a sportágat szégyenteljes helyzetbe hozta, tárgyalást hívhat össze. Az óvási bizottságnak,
írásban, azonnal értesíteni kell a versenyzőt feltételezett helytelen
magatartásáról, a tárgyalás helyéről, és idejéről. Ha a versenyző
elfogadható érvet hoz fel arról, hogy képtelen a tárgyaláson részt
venni, az óvási bizottságnak azt új időpontra kell kitűzni.
(b) Legalább háromtagú óvási bizottságnak kell a tárgyalást lefolytatni, követve a 63.2, a 63.3(a), a 63.4 és a 63.6 szabályt.
Ha a döntése az, hogy a versenyző elkövette a feltételezett
helytelen magatartást, akkor, vagy
(1) figyelmeztesse a versenyzőt, vagy
(2) büntesse a versenyzőt kizárással, és ha helyénvaló a hajót a
futamból, vagy a verseny hátra lévő futamaiból, vagy a teljes versenyből való kizárással, vagy alkalmazzon más, hatáskörébe tartozó büntetést. E szabály alapján hozott kizárás nem ejthető ki a hajó végső pontjainak számításakor.
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(c) The protest committee shall promptly report a penalty, but not
a warning, to the national authorities of the venue, of the competitor and of the boat owner. If the protest committee is an
international jury appointed by the ISAF under rule 89.2(b), it
shall send a copy of the report to the ISAF.
(d) If the competitor does not provide good reason for being unable
to attend the hearing and does not come to it, the protest
committee may conduct it without the competitor present. If
the committee does so and penalizes the competitor, it shall
include in the report it makes under rule 69.1(c) the facts
found, the decision and the reasons for it.
(e) If the protest committee chooses not to conduct the hearing
without the competitor present or if the hearing cannot be
scheduled for a time and place when it would be reasonable
for the competitor to attend, the protest committee shall collect
all available information and, if the allegation seems justified,
make a report to the relevant national authorities. If the protest
committee is an international jury appointed by the ISAF under
rule 89.2(b), it shall send a copy of the report to the ISAF.
(f) When the protest committee has left the event and a report
alleging misconduct is received, the race committee or
organizing authority may appoint a new protest committee to
pro-ceed under this rule.

(c) Az óvási bizottság azonnal jelentse a büntetést, de a figyelmeztetést nem, a verseny színhelyének, a versenyző és a
hajó tulajdonosának nemzeti hatóságainak. Ha az óvási bizottság egy, a 89.2(b) szabály szerint megbízott Nemzetközi
Zsűri, akkor a jelentés másolatát el kell küldeni az ISAF-nak.
(d) Ha a versenyző nem szolgáltat elfogadható magyarázatot arról, hogy képtelen részt venni a tárgyaláson és nem jön el
arra, az óvási bizottság lefolytathatja azt a versenyző távollétében. Ha a bizottság így tesz és bünteti a versenyzőt, a
69.1(c) szerinti jelentésben a tényállásról, a döntésről és annak indokairól be kell számolni.
(e) Ha az óvási bizottság azt választja, hogy nem vezeti le a tárgyalást
a versenyző távollétében, vagy a tárgyalást nem lehet, egy a versenyző számára ésszerű időben és helyen megtartani, hogy azon
jelen legyen, az óvási bizottságnak össze kell gyűjteni minden
elérhető információt és ha a vád igazoltnak látszik, és készítsen
jelentést az vonatkozó nemzeti hatóság számára. Ha az óvási bizottság egy, a 89.2(b) szabály szerint megbízott Nemzetközi Zsűri, akkor a jelentés másolatát el kell küldeni az ISAF-nak.
(f) Amikor az óvási bizottság már elhagyta a verseny színhelyét,
és a feltételezett helytelen viselkedésről jelentés érkezik be, a
versenyvezetőség vagy a rendező szerv új óvási bizottságot
nevezhet ki, hogy a jelen szabályok szerint eljárjon.

69.2 Action by a National Authority or Initial Action by the ISAF
(a) When a national authority or the ISAF receives a report alleging
a gross breach of a rule, good manners or sportsmanship, a
report alleging conduct that has brought the sport into disrepute, or a report required by rule 69.1(c) or 69.1(e), it may
conduct an investigation and, when appropriate, shall conduct
a hearing. It may then take any disciplinary action within its
jurisdiction it considers appropriate against the competitor or
boat, or other person involved, including suspending eligibility,
permanently or for a specified period of time, to compete in
any event held within its jurisdiction, and suspending ISAF eligibility under ISAF Regulation 19.

69.2 A nemzeti hatóság intézkedései
(a) Amikor egy nemzeti hatóság vagy az ISAF kézhez kap egy
jelentést a szabályok durva megsértéséről vagy a jó modor,
vagy a sportszerűség durva megsértéséről, illetve olyan viselkedésről értesül, ami a sportágat méltatlan helyzetbe hozza,
vagy a 69.1(c) vagy 69.1(d) szabályokban megkívánt jelentést,
vizsgálatot indíthat, és ha szükséges, tárgyalást kell tartani. Ezt
követően bármilyen, hatáskörébe tartozó fegyelmi lépést megtehet, amit szükségesnek tart a versenyző, vagy a hajó, vagy
más érintett személlyel szemben, beleértve azok jogosultságának állandó vagy időleges felfüggesztését az általa rendezett
versenyekre vonatkozóan, és felfüggesztheti a versenyző ISAF
jogosultságát az ISAF 19. rendelkezése szerint.
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(b) The national authority of a competitor shall also suspend the ISAF
eligibility of the competitor as required in ISAF Regulation 19.
(c) The national authority shall promptly report a suspension of
eligibility under rule 69.2(a) to the ISAF, and to the national
authorities of the person or the owner of the boat suspended
if they are not members of the suspending national authority.

(b) A versenyző nemzeti hatósága is függessze fel a versenyző
ISAF jogosultságát, ahogy azt az ISAF 19. rendelkezése előírja.
(c) A nemzeti hatóságnak azonnal jelenteni kell az ISAF-nak, valamint a személy vagy hajótulajdonos nemzeti hatóságának is,
- amennyiben azok nem a döntést hozó hatóság fennhatósága
alá tartoznak, - a 69.2(a) szabály alapján hozott felfüggesztést.

69.3 Subsequent Action by the ISAF
Upon receipt of a report required by rule 69.2(c) or ISAF
Regulation 19, or following its own action under rule 69.2(a),
the ISAF shall inform all national authorities, which may also
suspend eligibility for events held within their jurisdiction. The
ISAF Executive Committee shall suspend the competitor’s ISAF
eligibility as required in ISAF Regulation 19 if the competitor’s
national authority does not do so.

69.3 Az ISAF ezt követő intézkedései
A 69.2(c) szabály és az ISAF 19. rendelkezés által megkövetelt
jelentés kézhez vétele alapján vagy a 69.2(c) szabály szerinti saját intézkedése alapján, az ISAF azonnal tájékoztassa az összes
nemzeti hatóságot, melyek szintén felfüggeszthetik az érintettek
jogosultságát a saját hatáskörükben rendezett versenyeken. Az
ISAF Végrehajtó Bizottsága függessze fel a versenyző ISAF jogosultságát, ahogy azt az ISAF 19. rendelkezése előírja, amennyiben
azt a versenyző illetékes nemzeti hatósága nem teszi azt meg.

SECTION D – APPEALS

D SZAKASZ – FELLEBBEZÉSEK

70
APPEALS AND REQUESTS TO A NATIONAL AUTHORITY
70.1 Provided that the right of appeal has not been denied under
rule 70.5, a party to a hearing may appeal a protest committee’s
decision or its procedures, but not the facts found.
70.2 A protest committee may request confirmation or correction of its
decision.
70.3 An appeal under rule 70.1 or a request by a protest committee
under rule 70.2 shall be sent to the national authority with which
the orga-nizing authority is associated under rule 89.1. However,
if boats will pass through the waters of more than one national
authority while racing, the sailing instructions shall identify the
national authority to which appeals or requests may be sent.
70.4 A club or other organization affiliated to a national authority may
request an interpretation of the rules, provided that no protest
or request for redress that may be appealed is involved. The
interpreta-tion shall not be used for changing a previous protest
committee decision.

70
FELLEBBEZÉSEK ÉS KÉRELMEK A NEMZETI HAÓSÁGHOZ
70.1 Feltéve, hogy a fellebbezés joga nem lett megvonva a 70.5 szabály szerint, egy óvásbeli fél az óvási bizottság döntése vagy eljárása, – de nem a döntésben hivatkozott ténymegállapítás, – ellen
fellebbezhet.
70.2 Egy óvási bizottság kérheti döntésének megerősítését, illetve helyesbítését.
70.3 A 70.1 szerinti fellebbezést vagy az óvási bizottság 70.2 szerinti
kérelmét annak a nemzeti hatóságnak kell megküldeni, amelyiknek a rendező szerv tagja. Azonban, ha a hajók útja több nemzeti
hatóság fennhatósága alá tartozó vizeken keresztül halad, akkor
a versenyutasításban kell meghatározni azt a nemzeti hatóságot,
amelyikhez a fellebbezéseket és kérelmeket küldeni kell.
70.4 Egy egyesület, vagy a nemzeti hatósághoz tartozó más szervezet
kérheti a szabályok értelmezését, feltéve, hogy ezekkel összefüggésben nincs fellebbezhető óvás vagy orvoslati kérelem. Az
értelmezés nem használható fel egy előzőleg hozott óvási döntés
megváltoztatására.
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70.5 There shall be no appeal from the decisions of an international
jury constituted in compliance with Appendix N. Furthermore, if
the notice of race and the sailing instructions so state, the right of
appeal may be denied provided that
(a) it is essential to determine promptly the result of a race that
will qualify a boat to compete in a later stage of an event or a
subsequent event (a national authority may prescribe that its
approval is required for such a procedure);
(b) a national authority so approves for a particular event open
only to entrants under its own jurisdiction; or
(c) a national authority after consultation with the ISAF so
approves for a particular event, provided the protest committee
is constituted as required by Appendix N, except that only
two members of the protest committee need be International
Judges.
70.6 Appeals and requests shall conform to Appendix F.

70.5 Az N függelék szerint felállított nemzetközi zsűri döntései ellen
nem lehet fellebbezni. Ezen kívül megvonható a fellebbezési jog,
ha a versenykiírás és a versenyutasítás úgy rendelkezik, amennyiben
(a) ez elengedhetetlen ahhoz, hogy egy verseny eredményét
azonnal megállapítsák, azért, hogy egy hajó minősíthető legyen a verseny egy későbbi szakaszában való részvételre,
vagy egy következő versenyen való indulás érdekében (a
nemzeti hatóság előírhatja azt, hogy ehhez jóváhagyását kell
kérni),
(b) a nemzeti hatóság ezt jóváhagyja, de csak olyan versenyre
ahol kizárólag az ő joghatósága alá tartozó versenyzők indulhatnak,
(c) a nemzeti hatóság, az ISAF-fal való tanácskozás után egy
meghatározott versenyre ezt engedélyezi, és az óvási bizottság a N Függelék követelményei szerint van felállítva, kivéve
azt, hogy csak két főnek kell nemzetközi versenybírónak lenni.
70.6 A fellebbezések és kérelmek feleljenek meg az F Függeléknek.

71
NATIONAL AUTHORITY DECISIONS
71.1 No interested party or member of the protest committee shall take
any part in the discussion or decision on an appeal or a request
for confirmation or correction.
71.2 The national authority may uphold, change or reverse the protest
committee’s decision; declare the protest or request for redress
inva-lid; or return the protest or request for the hearing to be
reopened, or for a new hearing and decision by the same or a
different protest committee.
71.3 When from the facts found by the protest committee the
nationalauthority decides that a boat that was a party to a protest
hearing broke a rule, it shall penalize her, whether or not that boat
or that rule was mentioned in the protest committee’s decision.
71.4 The decision of the national authority shall be final. The national
authority shall send its decision in writing to all parties to the
hearing and the protest committee, who shall be bound by the
decision.

71
A NEMZETI HATÓSÁG DÖNTÉSEI
71.1 Érdekelt fél, illetve az óvási bizottság tagjai nem vehetnek részt
egy fellebbezés, vagy egy megerősítési, vagy módosítási kérelem tárgyalásán vagy döntésében.
71.2 A nemzeti hatóság fenntarthatja, megváltoztathatja, vagy megfordíthatja egy óvási bizottság határozatát, kimondhatja az óvás
érvénytelenségét, visszautalhatja az óvást újratárgyalásra és ismételt döntéshozatalra, vagy az eredeti, vagy egy új óvási bizottság elé.
71.3 Amikor az óvási bizottság által megállapított tényállás alapján a
nemzeti hatóság úgy dönt, hogy egy hajó, amelyik a tárgyalásban
egyik fél volt, megsértett egy szabályt, meg kell azt büntetni, függetlenül attól, hogy a szabály említésre került-e az óvási bizottság
határozatában.
71.4 A nemzeti szövetség döntése végleges. A döntést írásban meg
kell küldeni, a tárgyalásban résztvevő valamennyi félnek, és az
óvási bizottságnak, akiket ez a döntés kötelez.
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75
ENTERING A RACE
75.1 To enter a race, a boat shall comply with the requirements of the
organizing authority of the race. She shall be entered by
(a) a member of a club or other organization affiliated to an ISAF
member national authority,
(b) such a club or organization, or
(c) a member of an ISAF member national authority.
75.2 Competitors shall comply with ISAF Regulation 19, Eligibility
Code.

75
NEVEZÉS EGY VERSENYRE
75.1 Egy versenyre való nevezéshez a hajónak teljesíteni kell a rendező hatóság követelményeit. A hajót benevezheti, vagy
(a) egy, – ISAF tag nemzeti hatóság által bejegyzett – egyesület,
vagy más szervezet tagja, vagy
(b) ilyen egyesület, vagy szervezet, vagy
(c) az ISAF által elismert nemzeti hatóság egy tagja.
75.2 A versenyzők feleljenek meg az ISAF 19. rendelkezésének (Jogosultsági Kód)

76
EXCLUSION OF BOATS OR COMPETITORS
76.1 The organizing authority or the race committee may reject or
cancel the entry of a boat or exclude a competitor, subject to rule
76.2, provided it does so before the start of the first race and
states the reason for doing so. However, the organizing authority
or the race committee shall not reject or cancel the entry of a
boat or exclude a competitor because of advertising, provided the
boat or competitor complies with ISAF Regulation 20, Advertising
Code.
76.2 At world and continental championships no entry within stated
quotas shall be rejected or cancelled without first obtaining the
approval of the relevant international class association (or the
Offshore Racing Council) or the ISAF.

76
HAJÓK VAGY VERSENYZŐK KIZÁRÁSA
76.1 Egy rendező szervezet vagy a versenyvezetőség az első futam rajtja előtt, az okot is megadva, visszautasíthatja, vagy érvénytelenítheti
egy hajó nevezését, vagy kizárhat egy versenyzőt, figyelembe véve
a 76.2 szabályt. Azonban egy rendező szervezet vagy a versenyvezetőség nem utasíthatja vissza, vagy nem törölheti nevezését, illetve
nem zárhat ki egy versenyzőt hirdetés miatt, amennyiben a hajó vagy
versenyző megfelel az ISAF 20. rendelkezésének (Hirdetési Kód).
76.2 Világ, vagy kontinensbajnokságokon, megadott kontingensen belül, az illetékes hajóosztály-szövetség (vagy a Nyílt tengeri Verseny Tanács - Offshore Racing Council), vagy az ISAF előzetes
jóváhagyása nélkül nem utasítható el, vagy nem törölhető egy
hajó nevezése.
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IDENTIFICATION ON SAILS
A boat shall comply with the requirements of Appendix G governing
class insignia, national letters and numbers on sails.

77

VITORLÁK AZONOSÍTÁSI JELEI
A hajónak meg kell felelni a G Függelékben előírt, osztályjelzésekkel, nemzeti betűjelekkel, és vitorlaszámokkal kapcsolatos
követelményeknek.

78
COMPLIANCE WITH CLASS RULES; CERTIFICATES
78.1 A boat’s owner and any other person in charge shall ensure that
the boat is maintained to comply with her class rules and that her
meas-urement or rating certificate, if any, remains valid.

78

OSZTÁLYSZABÁLYOK TELJESTÉSE, ÉS FELMÉRÉSI
BIZONYLATOK
Egy hajó tulajdonosának, vagy más felelős személynek biztosítani kell
azt, hogy a hajó mindenkor feleljen meg osztályszabályainak, és hogy felmérési, vagy besorolási bizonylata, ha van, mindig érvényes maradjon.

ENTRY AND QUALIFICATION

80

NEVEZÉS ÉS MINŐSITÉS

78.1

81

78.2 When a rule requires a certificate to be produced before a boat
races, and it is not produced, the boat may race provided that
the race committee receives a statement signed by the person in
charge that a valid certificate exists and that it will be given to the
race committee before the end of the event. If the certificate is not
received in time, the boat shall be disqualified from all races of the
event.
78.3 When an equipment inspector or a measurer for an event decides
that a boat or personal equipment does not comply with the class
rules, he shall report the matter in writing to the race committee.

78.2 Ha egy szabály megköveteli, hogy versenyzés előtt egy hajó bizonylatát bemutassák, és ez nem történik meg, a hajó versenyezhet, amennyiben a versenyvezetőség, a hajó felelős személye
által aláírt nyilatkozatot kap arról, hogy az érvényes bizonylat létezik, és azt a verseny vége előtt átadják a versenyvezetőségnek.
Ha a bizonylatot időben nem adják át, a hajót ki kell zárni (DSQ)
a verseny összes futamából.
78.3 Ha egy esemény felmérője megállapítja, hogy a hajó vagy személyi felszerelés nem felel meg az osztály szabályainak, írásban
kell a tényállást jelentenie a versenyvezetőségnek, és annak óvnia kell a hajót.

79

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

79

OSZTÁLYOZÁS
Ha a versenykiírás vagy az osztályszabályok úgy rendelkeznek,
hogy néhány, vagy az összes versenyző elégítse ki a osztályozási követelményeket, a osztályozást az ISAF 22. rendelkezése
(Versenyzők Osztályozási Kód) előírásai szerint kell lefolytatni.

80

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

80

HIRDETÉSEK
A hajó és legénysége feleljen meg az ISAF 20. rendelkezésének.
(Hirdetési Kód)

81

RESCHEDULED RACES
When a race has been rescheduled, all boats entered in the
original race shall be notified. New entries that meet the entry
requirements of the original race may be accepted at the discretion
of the race committee.

81

ÚJ IDŐPONTRA KITŰZÖTT FUTAMOK
Amikor egy futamot új időpontra tűznek ki, valamennyi, az eredeti
futamra benevezett hajót értesíteni kell erről. Azok jogosultak az
új időpontra kitűzött futamon indulni. A versenyvezetőség belátása szerint el lehet fogadni új nevezéseket, ha azok kielégítik az
eredeti verseny nevezési feltételeit.
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RACE ORGANIZATION
85

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

86
CHANGES TO THE RACING RULES
86.1 A racing rule shall not be changed unless permitted in the rule
itself or as follows:
(a) Prescriptions of a national authority may change a racing rule,
but not the Definitions; a rule in the Introduction; Sportsmanship and the Rules; Part 1, 2 or 7; rule 42, 43, 69, 70, 71, 75,
76.2, 79 or 80; a rule of an appendix that changes one of
these rules; Appendix H or N; or ISAF Regulation 19, 20, 21
or 22.
(b) Sailing instructions may change a racing rule, but not rule
76.1, Appendix F, or a rule listed in rule 86.1(a). However, the
sail-ing instructions may change to ‘two’ or ‘four’ the number
of hull lengths determining the zone around marks, provided
that the number is the same for all marks and all boats using
those marks. If the sailing instructions change a rule or that
defini-tion, they shall refer specifically to the rule or definition
and state the change.
(c) Class rules may change only racing rules 42, 49, 50, 51, 52,
53 and 54. Such changes shall refer specifically to the rule
and state the change.
Note: The second sentence of this rule takes effect on 1 Janu-ary
2011.
86.2 In exception to rule 86.1, the ISAF may in limited circumstances
(see ISAF Regulation 31.1.3) authorize changes to the racing
rules for a specific international event. The authorization shall be
stated in a letter of approval to the event organizing authority and
in the notice of race and sailing instructions, and the letter shall be
posted on the event’s official notice board.
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7. RÉSZ

VERSENYSZERVEZÉS
85

IRÁNYÍTÓ SZABÁLYOK
A verseny levezetésében és a bíráskodásban a szabályok irányítsák a szervező hatóságot, a versenyvezetőséget, és az óvási
bizottságot.

86
SZABÁLYOK MÓDOSITÁSA
86.1 Egy versenyszabályt csak magában a szabályban foglaltaknak
megfelelően, vagy az alábbiak szerint szabad módosítani:
(a) Egy nemzeti hatóság előírásai módosíthatnak egy szabályt, de
nem módosíthatják a Meghatározásokat; a Bevezetésben lévő
szabályokat; „Sportszerűség és a szabályok”-ban leírtakat; az 1.,
a 2., vagy 7. részt; a 42., 43., 69., 70., 71., 75., 76.2, 79.vagy a
80. szabályt; valamint a függelékekben lévő azon szabályokat,
amelyek az előző szabályokat módosítják; és a H, N függelékeket vagy az ISAF 19., 20., és 21. vagy a 22. rendelkezéseit.
(b) Versenyutasítások módosíthatnak egy szabályt, de nem módosíthatják a 76.1 szabályt, az F Függeléket, vagy a 86.1(a) szabályban felsoroltakat. Azonban a Versenyutasítás megváltoztathatja
a jelet körülvevő zónát meghatározó hajóhossz-számot „kettő”-re
vagy „négy”-re, feltéve hogy ez minden jelre, és minden, ezeket
használó hajó számára azonos. Ha a versenyutasítás megváltoztat egy szabályt vagy ezt a meghatározást, akkor külön hivatkozás
történjék rá, és meg kell, hogy adják a változtatást
(c) Osztályszabályok csak a 42., 49., 50., 51., 52., 53., és 54. szabályokat módosíthatják. Ilyen változtatások kimondottan a szabályra kell, hogy hivatkozzanak és meg kell adni a változtatásokat.
Megjegyzés: E szabály második mondata 2011. január 1-jén lép életbe.
86.2 A 86.1 szabálytól való kivételként az ISAF, korlátozott körülmények
között (lásd az ISAF 31.1.3 rendelkezését), feljogosíthat versenyszabályok változtatására különleges nemzetközi eseményeket. A
feljogosítást, jóváhagyási levélbe kell foglalni az eseményt rendező hatóság számára, és a Versenykiírásba és Versenyutasításba
a változásokat és engedélyt közzé kell tenni. Ezen túlmenően az
esemény hivatalos hirdetőtábláján is ki kell függeszteni.
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86.3 If a national authority so prescribes, the restrictions in rule 86.1 do
not apply if rules are changed to develop or test proposed rules.
The national authority may prescribe that its approval is required
for such changes.

86.3 Ha egy nemzeti hatóság előírja, hogy a szabály módosítások kísérleti szabályok kifejlesztését vagy azok helyi versenyeken való kipróbálását szolgálják, a fenti korlátozások nem érvényesek. A nemzeti
hatóság előírhatja, hogy ilyen módosításhoz engedélye szükséges.
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CHANGES TO CLASS RULES
The sailing instructions may change a class rule only when the
class rules permit the change, or when written permission of the
class association for the change is displayed on the official notice
board.

OSZTÁLYSZABÁLYOK VÁLTOZTATÁSA
A versenyutasítás csak akkor változtathat meg egy osztályszabályt, amikor azt az osztályszabály engedélyezi, vagy amikor
az osztályszövetség írásos engedélyét a hivatalos hirdetőtáblán
közzé teszik.

88
NATIONAL PRESCRIPTIONS
88.1 The prescriptions that apply to an event are the prescriptions
of the national authority with which the organizing authority is
associated under rule 89.1. However, if boats will pass through
the waters of more than one national authority while racing, the
sailing instruc-tions shall identify any other prescriptions that will
apply and when they will apply.
88.2 The sailing instructions may change a prescription. However, a
national authority may restrict changes to its prescriptions with a
pre-scription to this rule, provided the ISAF approves its application
to do so. The restricted prescriptions shall not be changed by the
sailing instructions.

88
NEMZETI HATÓSÁG ELŐÍRÁSAI
88.1 Egy eseményre érvényes előírások a nemzeti hatóság előírásai,
amelyiknek a rendező szervezet társult a 89.1 szabály előírásainak
megfelelően. Azonban ha a hajók útja több nemzeti hatóság fennhatósága alá tartozó vizeken keresztül halad a versenyzés folyamán, akkor a versenyutasításban kell meghatározni minden más
előírást, amiket alkalmazni kell és azok életbelépésének idejét.
88.2 A versenyutasítás megváltoztathat egy előírást. Azonban egy
nemzeti hatóság korlátozhatja előírásainak megváltoztatását, e
szabályhoz kapcsolódó előírással, feltéve, hogy az ISAF jóváhagyja ennek alkalmazását. A korlátozott előírás nem változtatható és nem törölhető a versenyutasítások által.
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89	SZERVEZŐ HATÓSÁG; VERSENYKIÍRÁS; A VERSENY
TISZTSÉGVISELŐINEK KIJELÖLÉSE

ORGANIZING AUTHORITY; NOTICE OF RACE;
APPOINTMENT OF RACE OFFICIALS

89.1 Organizing Authority
Races shall be organized by an organizing authority, which shall be
(a) the ISAF;
(b) a member national authority of the ISAF;
(c) a club or other organization affiliated to a national authority;
(d) a class association, either with the approval of a national
authority or in conjunction with an affiliated club;
(e) an unaffiliated body in conjunction with an affiliated club where
the body is owned and controlled by the club. The national
authority of the club may prescribe that its approval is required
for such an event; or

86

89.1	Szervező hatóság
Egy versenyt egy szervező hatóságnak kell rendezni, ezek legyenek:
(a) a Nemzetközi Vitorlás Szövetség (ISAF), vagy
(b) egy nemzeti hatóság, amelyik az ISAF tagja, vagy
(c) egy nemzeti hatósághoz tartozó egyesület, vagy más szervezet, vagy
(d) egy osztályszövetség, akár a nemzeti hatóság jóváhagyásával, akár egy tagegyesülettel közösen, vagy
(e) egy tagegyesülettel közösen valamilyen nem tag testület, ahol
a testületet az egyesület birtokolja és ellenőrzi. Az egyesület
nemzeti hatósága előírhatja, hogy ilyen eseményhez jóváhagyását kell kérni; vagy
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(f) if approved by the ISAF and the national authority of the club,
an unaffiliated body in conjunction with an affiliated club where
the body is not owned and controlled by the club.

(f) egy nem tag testület egy tag egyesülettel közösen, ahol az egyesület a testületnek nem tulajdonosa és nem irányítja azt feltéve,
ha az ISAF és a nemzeti hatóság is jóváhagyta az eseményt.

89.2 Notice of Race; Appointment of Race Officials
(a) The organizing authority shall publish a notice of race that conforms to rule J1. The notice of race may be changed provided
adequate notice is given.
(b) The organizing authority shall appoint a race committee and,
when appropriate, appoint a protest committee and umpires.
However, the race committee, an international jury and umpires may be appointed by the ISAF as provided in the ISAF
regulations.

89.2	Versenykiírás; a verseny tisztségviselőinek kijelölése
(a) A rendező hatóságnak egy versenykiírást kell kiadni, ami feleljen meg az J1 szabálynak. A versenykiírás változtatható,
feltéve, ha kielégítő tájékoztatás történik erről.
(b) A rendező hatóságnak, ki kell jelölnie egy versenyvezetőséget, és ha helyénvaló, egy óvási bizottságot, és a döntőbírákat. Mindazonáltal, a versenyvezetőséget, a nemzetközi versenybíróságot és a döntnököket kijelölheti az ISAF, ahogy azt
az ISAF szabályzat előírja.
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90	VERSENYVEZETŐSÉG; VERSENYUTASÍTÁS;
PONTSZÁMÍTÁS

RACE COMMITTEE; SAILING INSTRUCTIONS; SCORING

90.1 Race Committee
The race committee shall conduct races as directed by the
organizing authority and as required by the rules.
90.2 Sailing Instructions
(a) The race committee shall publish written sailing instructions
that conform to rule J2.
(b) When appropriate, for an event where entries from other
coun-tries are expected, the sailing instructions shall include,
in Eng-lish, the applicable national prescriptions.
(c) Changes to the sailing instructions shall be in writing and
posted on the official notice board before the time stated in
the sailing instructions or, on the water, communicated to each
boat before her warning signal. Oral changes may be given
only on the water, and only if the procedure is stated in the
sailing instructions.
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90.1	Versenyvezetőség
A versenyvezetőségnek a szervező hatóság irányítása, és a szabályok szerint kell a futamokat levezetni.
90.2 Versenyutasítás
(a) A versenyvezetőségnek írott versenyutasítást kell kiadnia,
ami feleljen meg J2 szabálynak.
(b) Amikor helyénvaló olyan eseményen, ahol más országokból is
várnak nevezéseket, a versenyutasítása tartalmazza, angol nyelven, a nemzeti hatóság által alkalmazandó nemzeti előírásokat.
(c) A versenyutasítás változásait a megkívánt időben, írásban
kell kihirdetni a hivatalos hirdetőtáblán a versenyutasításban
megadott időpont előtt, vagy a vízen minden hajóval közölni
kell azokat, még figyelmeztető jelzésük előtt. Szóbeli változtatás csak a vízen tehető, és csak akkor, ha ennek eljárását a
versenyutasítás meghatározta.
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90.3 Scoring
(a) The race committee shall score a race or series as provided
in Appendix A using the Low Point System, unless the sailing
instructions specify the Bonus Point System or some other
system. A race shall be scored if it is not abandoned and if one
boat sails the course in compliance with rule 28.1 and finishes
within the time limit, if any, even if she retires after finishing or
is disqualified.
(b) When a scoring system provides for excluding one or more
race scores from a boat’s series score, the score for disqualification under rule 2; rule 30.3’s last sentence; rule 42 if rule 67,
P2.2 or P2.3 applies; or rule 69.1(b)(2) shall not be excluded.
The next-worse score shall be excluded instead.

90.3 Pontszámítás
(a) A versenyvezetőség az A Függelék által meghatározott módon, és a „Legkisebb-pontrendszer” alkalmazásával kell, hogy
értékeljen egy versenyt, hacsak a versenyutasítás nem a ”Jutalom-pontrendszer”-t vagy valami más módszert határoz
meg. Egy futamot értékelni kell, ha azt nem érvénytelenítették, és amikor egy hajó a 28.1 szabály szerint végig vitorlázta
a pályát, és ha volt időkorlátozás, azon belül célba ért, még
akkor is, ha célba érése után kiáll vagy kizárják.
(b) Amikor egy pontozási rendszer egy vagy több futam ponteredményének kiejtését teszi lehetővé, akkor a 2., a 30.3
utolsó előtti mondata vagy a 42. szabály, ha a 67., P2.2 vagy
P2.3 alkalmazandó, és a 69.(b)(2) szabály alapján járó ponteredményeket nem szabad kiejteni. A következő legrosszabb
pontszámot kell helyettük kiejteni.
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91	ÓVÁSI BIZOTTSÁG
Egy óvási bizottság legyen
(a) a versenyvezetőség vagy a rendező hatóság által kijelölt bizottság; vagy
(b) a versenyt szervező hatóság által vagy az ISAF rendelkezései szerint kijelölt, az N Függelék követelményeinek megfelelő nemzetközi zsűri. Egy nemzeti hatóság előírhatja, hogy
jóváhagyása szükséges, a fennhatósága alatt megrendezett
versenyek nemzetközi versenybíróságának kijelöléséhez, kivéve, ha a verseny ISAF esemény, vagy ahol az ISAF jelöli ki
azt a 88.2(b) szabály alapján.
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PROTEST COMMITTEE
A protest committee shall be
(a) a committee appointed by the organizing authority or race
committee, or
(b) an international jury appointed by the organizing authority or
as prescribed in the ISAF regulations and meeting the requirements of Appendix N. A national authority may prescribe that
its approval is required for the appointment of international
juries for races within its jurisdiction, except ISAF events or
when international juries are appointed by the ISAF under rule
89.2(b).
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APPENDIceS
APPENDIX A – SCORING
(See rule 90.3.)
A1

NUMBER OF RACES
The number of races scheduled and the number required to be
com-pleted to constitute a series shall be stated in the sailing
instructions.

A2

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

A3

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

A4

LOW POINT AND BONUS POINT SYSTEMS
Most series are scored using either the Low Point System or
the Bonus Point System. The Low Point System uses a boat’s
finishing place as her race score. The Bonus Point System
benefits the first six finishers because of the greater difficulty
in advancing from fourth place to third, for example, than from
fourteenth place to thirteenth. The Low Point System will apply
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FÜGGELÉKEK
A FÜGGELÉK – PONTOZÁS
(lásd a 89.3 szabályt)
A1

FUTAMOK SZÁMA
Egy verseny kiírt futamai és egy versenysorozat érvényességhez szükséges befejezett futamok számát a versenyutasításban kell meghatározni.

A2

SOROZATOK PONTOZÁSA
Minden egyes hajó sorozatbeli pontszáma az összes futamai
pontszámának összege, de kivonva ebből a legrosszabb futama
pontszámát. (A Versenyutasítás más megoldást is alkalmazhat,
például azt, hogy nincs kieső futam; vagy két, vagy több futam
eredménye kiejthető; vagy meghatározott számú futam ejthető ki,
ha előírt számú érvényes futamot fejeztek be. Egy futam befejezett, ha értékelték, lásd a 89.3(a) szabályt) Ha egy hajónak két
vagy több, azonos pontszámú legrosszabb eredményű futama
van, a korábban levitorlázott futam(ok) pontját (pontjait) kell kiejteni. A legalacsonyabb összpontszámú hajó nyeri a sorozatot, és
a többi hajó pontjaik sorrendjének megfelelő helyen végeznek.

A3 	EGY HAJÓ RAJTOLÁSI IDŐPONTJA ÉS HELYEZÉSE
Egy hajó rajtolásának időpontjaként rajtjelzésének idejét kell figyelembe venni, és futambeli célba érésük sorrendje határozza
meg helyezésüket. Azonban amikor egy előnyszámítási rendszert
használnak, egy hajó helyesbített időeredménye, a legközelebbi
másodpercre korrigálva, határozza meg a helyezését.
A4

PONTOZÁSI RENDSZEREK
A Jutalom-pont- vagy a Legkisebb-pontrendszer a leggyakrabban alkalmazott pontszámítási rendszer. A Legkisebb-pontrendszer a hajó
befutási helyezését használja annak pontszámaként. A Jutalom-pontrendszer külön pontokkal jutalmazza az első hat helyet, mert például
nehezebb a negyedik helyről a harmadikra felvitorlázni, mint a tizennegyedikről a tizenharmadikra. A Legkisebb-pontrendszert kell alkalmazni, hacsak a versenyutasítás nem ír elő más módszert; lásd a 89.3(a)
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unless the sailing instructions specify another system; see rule
90.3(a). If the Bonus Point System is chosen it can be made to
apply by stating in the sailing instructions that ‘The Bonus Point
System of Appendix A will apply.’
A4.1 Each boat starting and finishing and not thereafter retiring,
being penalized or given redress shall be scored points as
follows:
Finishing place

Low Point System

Bonus Point System

First
Second
Third
Fourth
Fifth
Sixth
Seventh
Each place thereafter

1
2
3
4
5
6
7
Add 1 point

0
3
5.7
8
10
11.7
13
Add 1 point

A4.2 A boat that did not start, did not finish, retired after finishing or
was disqualified shall be scored points for the finishing place
one more than the number of boats entered in the series. A boat
that is penal-ized under rule 30.2 or that takes a penalty under
rule 44.3(a) shall be scored points as provided in rule 44.3(c).
A5

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

A6
CHANGES IN PLACES AND SCORES OF OTHER BOATS
A6.1 If a boat is disqualified from a race or retires after finishing, each
boat with a worse finishing place shall be moved up one place.
A6.2 If the protest committee decides to give redress by adjusting
a boat’s score, the scores of other boats shall not be changed
unless the protest committee decides otherwise.
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szabályt. Ha a Jutalom-pont a választott módszer, ezt a versenyutasításban rögzítik, hogy például:”A versenysorozat pontozása a versenyszabályok A Függelék, Jutalom-pontrendszere szerint történik”.
A4.1 Minden rajtoló és célba érő hajót, amelyik aztán nem áll ki, illetve
amelyiket nem büntetnek, vagy nem orvosolják sérelmét, az alábbi pontokban kell részesíteni:
Helyezése a célban

Legkisebb pontrendszer

Jutalom
pontrendszer

Első
Második
Harmadik
Negyedik
Ötödik
Hatodik
Hetedik
Ez után minden helyezett

1
2
3
4
5
6
7
+1 pont

0
3
5.7
8
10
11.7
13
+1 pont

A4.2 Nem rajtolt, nem célba érő, célba érés után kiállt, vagy kizárt hajó pontszáma a benevezett hajók számánál eggyel magasabb célba érési
helynek megfelelő pontszám legyen. A 30.2 vagy 44.3 szabály szerint
büntetett hajót a 44.3(c) pont által előírtak szerint kell pontozni.
A5

A VERSENYVEZETŐSÉG ÁLTAL MEGÁLLAPÍTOTT
PONTSZÁMOK
Nem rajtoló, a 30.2 vagy 30.3 szabálynak nem eleget tevő, illetve
nem célba érő hajó, vagy a 44.3 szabálynak megfelelően büntetett, és
célba érés után kiállt hajót a versenyvezetőség óvástárgyalás nélkül
pontoz a szabályoknak megfelelően. Csak az óvási bizottság jogosult
olyan, más pontozást végezni, ami rontja egy hajó pontszámát.

A6

MÁS HAJÓK HELYEZÉSÉNEK ÉS PONTJAINAK
MEGÁLLAPÍTÁSA
A6.1 Ha egy hajó célba érését követően kiáll, vagy kizárják, mindegyik
utána célba érő hajót egy hellyel előbbre kell sorolni.
A6.2 Ha az óvási bizottság úgy dönt, hogy orvoslatban részesít egy hajót,
pontszámának meghatározásával a többi hajó pontszámait nem szabad megváltoztatni, hacsak az óvási bizottság másképpen nem dönt.
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A7

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

A7

HOLTVERSENYEK A FUTAMOKBAN
Ha a hajók a célvonalon egyszerre haladnak át, vagy egy előnyszámítási rendszerben azonos helyesbített időeredménnyel rendelkeznek, annak a helynek, amelyiken holtverseny alakult ki és
a közvetlen utána következő hely(ek) pontjainak összegét egyenlően kell szétosztani a hajók között. Ha egy díjazott helyen van
holtverseny, akkor a díjat meg kell osztani, vagy mindegyiknek
azonos díjat kell adni.

A8
SERIES TIES
A8.1 If there is a series-score tie between two or more boats, each
boat’s race scores shall be listed in order of best to worst, and at
the first point(s) where there is a difference the tie shall be broken
in favour of the boat(s) with the best score(s). No excluded scores
shall be used.
A8.2 If a tie remains between two or more boats, they shall be ranked
in order of their scores in the last race. Any remaining ties shall be
bro-ken by using the tied boats’ scores in the next-to-last race and
so on until all ties are broken. These scores shall be used even if
some of them are excluded scores.

A8
HOLTVERSENYEK VERSENYSOROZATOKBAN
A8.1 Ha egy vagy több hajó versenysorozat pontjaiban holtverseny
alakul ki, mindegyik hajó futambeli ponteredményeit, a legjobbtól
a legrosszabbig terjedően sorrendbe kell állítani. Azon ponteredménynél, ahol először különbség adódik, a jobb ponttal rendelkező
javára dől el a holtverseny. Kiejtett futamok nem használhatók fel.
A8.2 Ha még ezután is fennáll a holtverseny két vagy több hajó között,
akkor az utolsó futambeli eredményük alapján kell őket sorrendbe
állítani. Minden fennmaradó holtversenyt, a holtversenyben lévő
hajók utolsó előtti, az azt megelőző, és így további futamai felhasználásával kell feloldani. E futamok pontjai akkor is felhasználhatók, ha néhány közülük kiejtett futam lenne.

A9

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

A9

HA A SOROZAT NEM EGY VERSENYSOROZAT
Olyan sorozatokon, amik több versenyből/versenysorozatból állnak, az a hajó, amelyik megjelenik a rajtterületen, de nem rajtolt,
nem ért célba, célba érés után kiállt, vagy kizártak, pontszáma a
rajtterületen megjelent hajók számánál eggyel magasabb célba futási helynek megfelelő pontszámot kapja. Az a hajó, amelyik nem
jelent meg a rajtterületen, a benevezett hajók számánál eggyel magasabb célba futási helynek megfelelő pontszámot kapja.

A10

GUIDANCE ON REDRESS
If the protest committee decides to give redress by adjusting a
boat’s score for a race, it is advised to consider scoring her
(a) points equal to the average, to the nearest tenth of a point
(0.05 to be rounded upward), of her points in all the races in
the series except the race in question;

A10

AJÁNLÁSOK ORVOSLATOK ESETÉN
Ha az óvási bizottság úgy dönt, hogy orvoslatban részesít egy
hajót, úgy hogy megváltoztatja pontszámát, ajánlatos figyelembe
venni, hogy pontszáma
(a) legyen egyenlő a versenysorozat futamaiban a kérdéses futam
kivételével, elért összes futam. pontszámainak átlagával, a legközelebbi tizedesre kerekítve (0.05 felett felfelé kerekítve), vagy
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(b) points equal to the average, to the nearest tenth of a point
(0.05 to be rounded upward), of her points in all the races
before the race in question; or
(c) points based on the position of the boat in the race at the time
of the incident that justified redress.
A11

SCORING ABBREVIATIONS
These scoring abbreviations shall be used for recording the
circum-stances described:
DNC
DNS
OCS
ZFP
BFD
SCP
DNF
RAF
DSQ
DNE
DGM
RDG
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Did not start; did not come to the starting area
Did not start (other than DNC and OCS)
Did not start; on the course side of the starting line at
her starting signal and failed to start, or broke rule 30.1
20% penalty under rule 30.2
Disqualification under rule 30.3
Took a Scoring Penalty under rule 44.3(a)
Did not finish
Retired after finishing
Disqualification
Disqualification (other than DGM) not excludable
under rule 90.3(b)
Disqualification for gross misconduct not excludable
under rule 90.3(b)
Redress given

(b) legyen egyenlő a versenysorozat kérdéses futama előtti futamok pontszámainak átlagával a legközelebbi tizedesig kerekítve (0.05 felett felfelé kerekítve), vagy
(c) a jóvátétel alapjául szolgáló hátrány elszenvedésekor elfoglalt
helyén alapuljon.
A11

EREDMÉNYSZÁMÍTÁSOKBAN ALKALMAZOTT RÖVIDÍTÉSEK
A következő rövidítéseket kell használni a pontszámokat befolyásoló különböző körülmények rögzítésére:
DNC
DNS
OCS
ZFP
BFD
SCP
DNF
RAF
DSQ
DNE
DGM
RDG

Nem rajtolt, nem jelent meg a rajt-területen
Nem rajtolt (ez más, mint a DNC és OCS)
Nem rajtolt; rajtjakor a rajtvonal pálya felőli oldalán volt,
és nem rajtolt, vagy megsértette a 30.1 szabályt
20% büntetés a 30.2 szabály szerint
30.3 szabály alapján kizárva
44.3 szabály szerinti pontozási büntetést kapott
Nem ért célba
Célba érés után feladta a futamot
Kizárva
A 90.3(b) szabály alapján, nem kiejthetően kizárva (más,
mint DGM)
Kizárás nagyfokú helytelen magatartás miatt, ami nem
ejthető ki a 90.3(b) szabály szerint.
Orvoslást kapott
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APPENDIX B –
WINDSURFING COMPETITION RULES

B FüggeléK –
SZÖRF VERSENY SZABÁLYOK

Windsurfing competition shall be sailed under The Racing Rules of
Sailing as changed by this appendix. The term ‘boat’ elsewhere in
the racing rules means ‘board’ or ‘boat’ as appropriate. A windsurfing event can include one or more of the following disciplines or their
formats:
Discipline
Formats
Racing
Course racing; slalom; marathon
Expression
Wave performance; freestyle
Speed
In expression competition a board’s performance is judged on skill
and variety rather than speed and is organized using elimination
series. Either wave performance or freestyle competition is organized,
depending on the wave conditions at the venue. In speed competition,
a ‘round’ consists of one or more speed runs in which the boards take
turns sailing the course at intervals. In the racing discipline a marathon
race is a race scheduled to last more than one hour.
In racing or expression competition, ‘heat’ means one elimination
contest, a ‘round’ consists of one or more heats, and an elimination
series consists of one or more rounds.

A szörfversenyeket a jelen függelék által megváltoztatott „Vitorlázás Versenyszabályai” alapján kell rendezni. A szabályok más részeiben szereplő ’hajó’ kifejezés értelemszerűen a ’deszkát’, a ’komplett szörföt’, vagy a
’versenyzőt’ jelenti. Egy szörfversenyen az alábbi versenyszámok vagy versenyformák közül egy, vagy több is szerepelhet:
Versenyszám
Versenyforma
Racing
Pályaverseny; szlalom; maraton
Expression
Hullám; freestyle
Sebességi
Az expression versenyeken egy versenyző teljesítményét ügyessége és
előadásának változatossága alapján bírálják el, s nem a sebessége alapján.
E versenyszámok kieséses rendszerben kerülnek lebonyolításra. A helyszín
hullám viszonyainak függvényében rendeznek hullám vagy freestyle versenyt. A sebességi versenyen egy ’futam’(round) egy vagy több sebességi
menetből(run) áll. A versenyzők egyes meneteit a pálya időnként való levitorlázása jelenti. Racing versenyszámban a maraton versenynek 1 óránál
hosszabbnak kell lenni.
A racing- vagy expression versenyeken egy ’menet’(heat), egy kieséses rendszerű verseny egy ’futamát’(elimination contest) jelenti. Egy
’forduló’(round) egy vagy több’menetből’(heat) áll. Egy ’kieséses rendszerű
verseny’(elimination series) egy vagy több ’fordulóból’(round) áll.
(Magyarázat a magyar nyelvű fordításhoz: mivel a versenyeztetési
rendszerek egy-egy kifejezésének nincs önálló magyar megfelelője,
vagy a magyarban is az angol verzió terjedt el, ezért ezeket a meghatározásokat a könnyebb értelmezhetőség érdekében zárójelben megadtuk a magyar megfelelő után. Pl. menet(heat), menet(run), kieséses
rendszerű verseny(elimination series) stb.)

B1	DEFINITIONS

B1

B1.1	The following additional definitions apply:
About to Round or Pass A board is about to round or pass
a mark when her proper course is to begin to manoeuvre to
round or pass it.

B1.1 A következő meghatározásokkal egészül ki
Kerülés vagy elhagyás Egy szörfös akkor van jel kerülésben,
vagy elhagyásban, amikor az ésszerű menetirányába megkezdi a kerülés vagy elhagyás manőverét.
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Beach Start When the starting line is on the beach, or so close to
the beach that the competitor must stand in the water to start,
the start is a beach start.
Capsized A board is capsized when her sail or the competitor is
in the water.

Beach Start Amikor a rajtvonal a parton van vagy olyan közel a
parthoz, hogy a versenyzőknek a vízben kell állniuk a rajtoláshoz akkor a rajt beach start.
Borult A szörf akkor van borult állapotban, amikor vitorlája, vagy
versenyzője a vízben van.

B1.2	The following definitions apply only to expression
competition:
Coming In and Going Out A board sailing in the same direction
as the incoming surf is coming in. A board sailing in the
direction opposite to the incoming surf is going out.
Jumping A board is jumping when she takes off at the top of a
wave while going out.
Overtaking A board is overtaking from the moment she gains an
overlap from clear astern until the moment she is clear ahead
of the overtaken board.
Possession The first board sailing shoreward immediately in
front of a wave has possession of that wave. However, when
it is impossible to determine which board is first the windward
board has possession.
Recovering A board is recovering from the time her sail or, when
water-starting, the competitor is out of the water until she has
steerage way.
Surfing A board is surfing when she is on or immediately in front
of a wave while coming in.
Transition A board changing tacks, or taking off while coming in,
or one that is not surfing, jumping, capsized or recovering is
in transition.

B 1.2 Az alábbi meghatározások csak az expression
versenyszámoknál alkalmazandók:
Bejövő és Kimenő Egy deszka amelyik a part felé jövő hullámokkal megegyező irányba vitorlázik a bejövő, amelyik azzal
ellentétes irányba vitorlázik az a kimenő.
Ugrás Egy deszka akkor van ugrásban, ha kifelé menet, egy hullám tetejéről elhagyja a vizet.
Előzésben lévő Egy deszka attól a pillanattól előzésben lévő,
amikor tisztán hátsó helyzetből fedést létesít mindaddig, amíg
tisztán elöl helyzetbe kerül az előzött deszkához képest.
A hullám birtokosa Közvetlenül egy hullám előtt, a part felé szörföző első szörfös e hullámnak birtokosa. Amikor lehetetlen
meghatározni melyik deszka az első, a szél felőli a birtokos.
Újraindulás A deszka attól a pillanattól tekintendő újra-indulónak, amikor vitorlája, vagy vízből induláskor versenyzőjének
teste kikerül a vízből. Az újraindulás addig tart, amíg a szörf
kormányozhatóvá válik.
Hullámsiklás Egy deszka hullám-siklik akkor, amikor bejövéskor
egy hullámon, vagy közvetlenül egy hullám előtt van.
Átmeneti helyzet Egy csapásváltó, vagy bejövéskor levegőbe
emelkedő deszka, illetőleg, amelyik nem hullámsiklik, nem
ugrik, nincs borult állapotban és nincs újra indulásban, átmeneti helyzetben van.

B2

B2

RULES FOR ALL COMPETITION
Rule B2 applies to all competition.

B2.1 Changes to the Rules of Part 4
(a) Rule 42 is changed to ‘A board shall be propelled only by the
action of the wind on the sail, by the action of the water on the
hull and by the unassisted actions of the competitor.’
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AZ ÖSSZES VERSENYRE ÉRVÉNYES SZABÁLYOK
A B2 szabály minden versenyre vonatkozik

B2.1 A negyedik rész szabályainak változása
(a) A 42. szabály a következőre változik: „Egy szörföt csak a vitorlára ható szél, a szörftestre ható víz, és a versenyző önerejű
tevékenysége hajthatja meg.
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(b) Add to rule 43.1(a): ‘However, a competitor may wear a drinking container that shall have a capacity of at least one litre and
weigh no more than 1.5 kilograms when full.’
(c) Rule 44.2 is changed so that two turns are replaced by one
360° turn with no requirement for tacks or gybes.
(d) Add to rule 47.1: ‘except as stated in rule 41.2’. (See rule
B4.4.)

(b) A 43.1(a) kiegészül: Mindazonáltal, egy versenyző viselhet magán egy italtartályt, amelyiknek legalább 1 liter térfogattal kell
rendelkezni, és teli állapotban nem lehet nehezebb 1.5 kg-nál.
(c) A 44.2 szabályban a két fordulás 360°-os fordulásra változik,
a perdülés vagy fordulás szabadon választható.
(d) A 47.1 szabály kiegészül a következővel: „kivéve, ahogy a
41.2 szabály”. (Lásd a B4.4-et)

B2.2	Entry and Qualification
Add to rule 78.1: ‘When so prescribed by the ISAF, a numbered
and dated device on a board and her centreboard, fin and rig shall
serve as her measurement certificate.’

B2.2 Nevezés és minősítés
A 78.1 szabály kiegészül a következővel: „Amennyiben az ISAF
úgy írta elő, egy számozott és dátumozott, a deszkán, uszonyán,
szkegjén és vitorlázatán elhelyezett eszköznek (tábla, címke,
stb.) kell felmérési bizonylataként szolgálni”

B2.3 Event Organization
(a) The last sentence of rule 90.2(c) is deleted.
(b) Add new rule 90.2(d): ‘Oral instructions may be given only if
the procedure is stated in the sailing instructions.’
B2.4 Identification on Sails
(a) Add to rule G1.1(a): ‘The insignia shall not refer to anything
other than the manufacturer or class and shall not consist
of more than two letters and three numbers or an abstract
design.’
(b) Rules G1.3(a), G1.3(c), G1.3(d) and G1.3(e) are changed
to: The class insignia shall be displayed once on each side
of the sail in the area above a line projected at right angles
from a point on the luff of the sail one-third of the dis-tance
from the head to the wishbone. The national letters and sail
numbers shall be in the central third of that part of the sail
above the wishbone, clearly separated from any advertising.
They shall be black and applied back to back on an opaque
white background. The background shall extend a minimum
of 30 mm beyond the characters. Between the national
letters and sail number a ‘–’ and normal spacing shall be
applied.
B2.5 Touching a Mark
Rule 31 is changed to ‘A board may touch a mark but shall not
hold on to it.’
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B2.3 Esemény szervezése
(a) A 90.2(c) szabály utolsó mondata törölve.
(b) A 90.2(d) új szabállyal egészül ki: „Szóbeli utasítás csak akkor
adható, ha az eljárást a versenyutasítás tartalmazza.”
B2.4 Vitorlák azonosító jelei
(a) A G1.1(a) szabály a következővel egészül ki: „Az osztály-jelzés nem utalhat semmi másra, csak a gyártóra, vagy osztályra, és nem állhat legfeljebb csak két betűből és három számból, vagy egy absztrakt jelből.”
(b) A G1.3(a), G1.3(c), G1.3(d) és G1.3(e) szabályok a következőre
változnak: Az osztályjelet a vitorla mindkét oldalán egyszer el kell
helyezni, az első élen mért, vitorla-csúcstól a bummig tartó távolság felső harmadában az első élre emelt merőleges feletti területen. A nemzeti betűjelek és vitorlaszámok a bumm feletti vitorlafelület középső harmadában legyenek, tisztán elkülönítve minden
hirdetéstől. Fekete színűeknek kell lenniük, és egymást fedve kell
elhelyezni őket a vitorla két oldalára, nem átlátszó fehér színű háttérre. A háttérnek minimum 30mm-rel túl kell nyúlni a karaktereken
minden irányban. A nemzeti betűjelek és a számok közé egy ’–’-et
(kötőjelet) kell elhelyezni, egy normál szóköz helyére.
B2.5	Jel érintése
A 31. szabály a következőre változik: „Egy szörf érinthet jelet, de
azzal kapcsolatban nem maradhat.”
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B2.6	Deleted Rules
Rules 17, 18.3, 43.2, 44.3, 45, 47.2, 48, 49, 50, 51, 52, 54,
61.1(a)(2), 67, J2.2(28) and J2.2(33) are deleted.

B2.6	Törölt szabályok
17, 18.3, 43.2, 44.3, 45, 47.2, 48, 49, 50, 52, 54, 61.1(a)(2), 67,
J2.2(28), J2.2(33) szabályok törölve.

B3

B3

RULES FOR RACING COMPETITION
Rule B3 applies to racing competition. Rule B2 also applies.

A VERSENYZÉS SZABÁLYAI
A B3-as szabály a racing versenyekre vonatkozik. A B2-es szabály szintén.

B3.1 Changes to the Rules of Part 2, Section C
(a) The first sentence of rule 18.1 is changed to: ‘Rule 18 applies
between boards when they are required to leave a mark on
the same side and at least one of them is about to round or
pass it.’
(b) Rule 18.2(b) is changed to: If boards are overlapped when the
first of them is about to round or pass the mark, the outside
board at that moment shall thereafter give the inside board
mark-room. If a board is clear ahead when she is about to
round or pass the mark, the board clear astern at that moment
shall thereafter give her mark-room.
(c) Rule 18.2(c) is changed to: When a board is required to give
mark-room by rule 18.2(b), she shall continue to do so even if
later an overlap is broken or a new overlap begins. However,
if either board passes head to wind rule 18.2(b) ceases to
apply.
(d) Rule 18.4 is changed to: When an inside overlapped right-ofway board must gybe or bear away at a mark to sail her proper
course, until she gybes or bears away she shall sail no farther
from the mark than needed to sail that course. Rule 18.4 does
not apply at a gate mark.

B3.1 A 2. RÉSZ, C SZAKASZ szabályainak változásai
(a) A 18.1 szabály első mondata a következőre változik: „A 18. szabály akkor alkalmazandó, amikor a szörföknek azonos oldalról kell kerülni egy
jelet, és legalább egyikük a jel kerülése vagy elhagyása közben van.”
(b) A 18.2(b) szabály a következőre változik: Ha a szörfök fedésben
voltak, amikor az elől lévő kerülte vagy elhagyta a jelet, a külső hajónak e pillanatot követően jel-helyet kell adni a belsőnek. Ha egy
szörf tisztán elől van, amikor kerüli vagy elhagyja a jelet, a tisztán
hátul lévőnek e pillanat után jel-helyet kell adni a belsőnek.
(c) A 18.2(c) szabály a következőre változik: Amikor egy szörfnek
a 18.2(b) szabály szerint jel-helyet kell adni, azután is köteles
azt megadni, ha később a fedés megszakad vagy egy új fedés
jön létre. Azonban, ha bármelyik szörf túljut a széllel szemben
irányon, a 18.2(b) szabály tovább nem érvényes.
(d) A 18.4 szabály a következőre változik: Amikor egy belső fedésben lévő, útjogos szörfnek perdülni kell a jelnél, vagy elhagyni a jelet, azért, hogy ésszerű menetirányába vitorlázzon,
perdüléséig, vagy elhagyásig nem vitorlázhat a jeltől távolabb,
mint ami szükséges az ésszerű menetirányba való vitorlázáshoz. A 18.4 szabály kapu jelnél nem érvényes.

B3.2 Changes to Other Rules of Part 2
(a) In the preamble of Part 2, ‘rule 23.1’ is changed to ‘rules 23.1
and 23.3’.
(b) Add new rule 16.3: In slalom racing, a right-of-way board
shall not change course during the last 30 seconds before
her starting sig-nal if as a result the other board would have to
take immediate action to avoid contact.
(c) Rule 22 becomes rule 22.1 and its last sentence is deleted.
Add new rule 22.2: ‘A capsized board shall not take an action
that hinders another board.’

B3.2 A 2.RÉSZ további szabályainak változásai
(a) A 2.RÉSZ bevezetésében a „23.1 szabály” a „23.1 és 23.3 szabály”-ra változik.
(b) A 16.3 új szabály: Szlalom versenyen egy útjogos szörf nem
változtathat irányán a rajt lövést megelőző 30 másodpercben,
ha annak következményeként egy másik szörfnek azonnal reagálni kell az érintkezés elkerüléséhez.
(c) A 22. szabály 22.1-re változik és az utolsó mondata törölve.
Az új, 22.2 szabály lép be: „Egy borult szörf nem végezhet
olyan tevékenységet, amelyik egy másikat akadályoz.”
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(d) Rule 23.1 is changed to ‘If reasonably possible, a board not
racing shall not interfere with a board that is racing. After
finishing, a board shall immediately clear the finishing line and
marks and avoid boards still racing.’
(e) Add new rule 23.3: ‘A board shall not sail in the course area
defined in the sailing instructions when races are taking place
except in her own race.’
(f) Add new rule 24:
SAIL OUT OF THE WATER WHEN STARTING
When approaching the starting line to start, a board shall have
her sail out of the water and in a normal position, except when
accidentally capsized.

(d) A 23.1 szabály a következőre változik: „Ha az ésszerűen lehetséges, egy nem versenyben lévő szörf ne zavarjon egy
versenyben lévő szörföt. Célba érést követően a szörfösnek
azonnal el kell hagyni a cél vonalat és a jelet és el kell kerülni
a még versenyben lévő szörföket”
(e) A 23.3 új szabály: „Saját futamát kivéve egy szörf nem vitorlázhat a Versenyutasításban meghatározott versenyterületen,
amikor azon futamok folynak.”
(f) A 24. új szabály:
A VITORLA KINT TARTÁSA A VÍZBŐL RAJTOLÁSKOR
Amikor egy szörf rajtolás céljából megközelíti a rajtvonalat,
vitorlájának normál helyzetben kell lenni és kint kell lenni a
vízből, kivéve, ha nem szándékosan borult.

B3.3 Starting Races
The sailing instructions shall specify one of these starting systems.
(a) SYSTEM 1
See rule 26, Starting Races.
(b) SYSTEM 2
Races shall be started by using the following signals. Times
shall be taken from the visual signals; the absence of a sound
signal shall be disregarded.

B3.3 Versenyek rajtoltatása
A Versenyutasításnak az alábbi módszerek egyikét kell tartalmazni:
(a) 1. MÓDSZER
Lásd a 26. Versenyek rajtoltatása szabályt.
(b) 2. MÓDSZER
A versenyeket az alábbi jelzések használatával kell rajtoltatni.
Az időt a látható jelzésektől kell számolni; a hangjelzés hiányát figyelmen kívül kell hagyni.

Signal
Attention
Warning
Preparatory

Starting

Flag and sound
Class flag or
heat number
Red flag; attention signal
removed; 1 sound
Yellow flag; red flag
removed; 1 sound

Minutes before
starting signal

Jelzés

3

Készültségi

2

Figyelmeztető

1

Előkészítő

Yellow flag removed

1/2

Green flag; 1 sound

0

(c) SYSTEM 3 (FOR BEACH STARTS)
(1) Before her start each board in a heat or class shall draw
a number for her station on the starting line. The stations
shall be numbered so that station 1 is the most windward
one.
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Rajt

Lobogó és hang
Osztálylobogó vagy
menet(heat)szám fel
Piros lobogó fel,
készültségi jel le + 1 hang
Sárga lobogó fel,
piros lobogó le + 1 hang

Percek
a rajtjelzés előtt
3
2
1

Sárga lobogó le

1/2

Zöld lobogó + 1 hang

0

(c) 3. MÓDSZER (BEACH START ESETÉN)
(1) Egy menet(heat), vagy osztály rajtja előtt mindegyik indulónak húzni kell egy, a rajtvonalon lévő helyét meghatározó
számot. A helyeket számokkal kell ellátni úgy, hogy az 1.
sz. a szélfelőli első hely.
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(2) After boards have been called to take their positions, the
race committee shall make the preparatory signal by displaying a red flag with one sound. The starting signal shall
be made, at any time after the preparatory signal, by removing the red flag with one sound.
(3) After the starting signal each board shall take the shortest
route from her starting station to her windsurfing position in
the water (with both of the competitor’s feet on the board).

(2) Miután a versenyzőket helyük elfoglalására hívták, a versenyvezetőség piros lobogó kitűzésével és egy hangjellel
megadja az előkészítő jelzést. A rajtjelzés az előkészítő
jelzés után bármikor adható a piros lobogó, egy hangjel
kíséretében történő bevonásával.
(3) A rajtjelzés után mindegyik szörfösnek a rajhelyétől a legrövidebb úton kell szörfözési helyzetbe kerülni a vízen
(mindkét lábával a szörfön állva).

B3.4 Other Rules for the Conduct of a Race
Add new rule 29.3:
Recall for a Slalom Race
(a) When at a board’s starting signal for a slalom race or heat
any part of her hull, crew or equipment is on the course side
of the starting line, the race committee shall signal a general
recall.
(b) If the race committee acts under rule 29.3(a) and the board is
identified, she shall be disqualified without a hearing, even if
the race or heat is abandoned. The race committee shall hail
or display her sail number, and she shall leave the course
area immediately. If the race or heat is restarted or resailed,
she shall not sail in it.
(c) If a slalom race or heat was completed but was later abandoned
by the protest committee and if the race or heat is resailed, a
board disqualified under rule 29.3(b) may sail in it.

B3.4 A verseny vezetésének egyéb szabályai
A 29.3 új szabály:
Szlalom verseny visszahívása
(a) Amikor egy szörf egy szlalom futam vagy menet(heat) rajtjelzésekor
testének, versenyzőjének vagy felszerelésének valamely része a
rajtvonal pálya felőli oldalán van, a versenyvezetőségnek általános
visszahívást kell elrendelni.
(b) Ha a versenyvezetés a 29.3(a) szabály szerint cselekszik, és a
vétkes szörf azonosítható, a versenyzőt óvástárgyalás nélkül ki kell
zárni, még akkor is ha a futamot, vagy menetet(heat) érvénytelenítik. A versenyvezetőségnek azonnal ki kell írnia vagy kiáltással
kell jeleznie a vétkes rajtszámát, és annak azonnal el kell hagynia
a verseny területet. Ha a futamot vagy menetet(heat) újra vitorlázzák, azon nem indulhat.
(c) Ha egy szlalom futamot vagy menetet(heat) befejezése után
az óvási bizottság érvénytelenített, és ha ezt követően a futam
vagy menet(heat) újra lett vitorlázva, egy 29.3(b) szabály szerint kióvott szörf részt vehet rajta.

B4

B4

RULES FOR EXPRESSION COMPETITION

B4.1 Right-of-Way Rules
These rules replace all rules of Part 2.
(a) COMING IN AND GOING OUT
A board coming in shall keep clear of a board going out. When
two boards are going out or coming in while on the same
wave, or when neither is going out or coming in, a board on
port tack shall keep clear of one on starboard tack.
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AZ EXPRESSION VERSENYEK SZABÁLYAI

B4.1 Útjog szabályok
E szabályok a 2. rész összes szabályát helyettesítik
(a) BEJÖVETEL ÉS KIMENETEL
Egy bejövő szörf térjen ki egy kimenő szörf elől. Amikor két szörf
egyszerre megy ki vagy jön be mialatt ugyanazon a hullámon tartózkodnak, illetve egyik sem minősül kimenőnek vagy bejövőnek, a
balcsapáson lévőnek kell utat adni a jobbcsapáson lévő számára.

111

(b) BOARDS ON THE SAME WAVE, COMING IN
When two or more boards are on a wave coming in, a board
that does not have possession shall keep clear.
(c) CLEAR ASTERN, CLEAR AHEAD AND OVERTAKING
A board clear astern and not on a wave shall keep clear of a
board clear ahead. An overtaking board that is not on a wave
shall keep clear.
(d) TRANSITION
A board in transition shall keep clear of one that is not. When
two boards are in transition at the same time, the one on the
other’s port side or the one astern shall keep clear.
B4.2 Starting and Ending Heats
Heats shall be started and ended by using the following signals:
(a) STARTING A HEAT
Each flag shall be removed when the next flag is displayed.
Signal
Attention
Warning
Preparatory
Starting

Flag and sound
Heat number
Red flag; 1 sound
Yellow flag; 1 sound
Green flag; 1 sound

Minutes before starting signal
3
2
1
0

Flag and sound
Green flag removed;
1 sound
Red flag; 1 sound

Minutes before ending signal

(b) ENDING A HEAT
Signal
End warning
Ending

1
0

B4.3 Registration of Sails; Course Area; Heat Duration
(a) Boards shall register with the race committee the colours and
other particulars of their sails, or their identification according
to another method stated in the sailing instructions, no later
than the starting signal for the heat two heats before their
own.
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(b) SZÖRFÖK UGYANAZON A HULLÁMON, BEJÖVETEL
Amikor két vagy több bejövő szörf van egy hullámon az a
szörf, amelyik nem birtokos térjen ki.
(c) TISZTÁN HÁTUL, TISZTÁN ELŐL, ELŐZÉSBEN
Egy tisztán hátul lévő, és nem hullámon lévő szörfnek kell kitérni egy tisztán elől lévő javára. Egy előzésben lévő szörf,
amelyik nincs hullámon térjen ki.
(d) ÁTMENETI HELYZET
Egy átmeneti helyzetben lévő szörf térjen ki annak, amelyik nem
ebben a helyzetben van. Amikor egyidejűleg két szörf van átmeneti
helyzetben, annak kell kitérni a másik javára, amelyik a másik bal
oldalán van, illetve annak, amelyik tisztán a másik mögött van.
B4.2 Menetek (heats) rajtolása és befejezése
A meneteket az alábbi jelzések alkalmazásával kell rajtoltatni és befejezni:
(a) MENET RAJTOLTATÁSA
Minden lobogó a következő lobogó megjelenésekor kerül
visszavonásra.
Jelzés
Készültségi
Figyelmeztető
Előkészítő
Rajt

Lobogó és hangjel
Menet száma
Piros lobogó+1 hang
Sárga lobogó+1 hang
Zöld lobogó+1 hang

Percek a rajtjelzés előtt
3
2
1
0

(b) MENET BEFEJEZÉSE
Jelzés
Befejezés
figyelmeztetője
Befejezés

Lobogó és hangjel
Zöld lobogó bevonása
+1 hang
Piros lobogó +1 hang

Percek a befejezés jel előtt
1
0

B4.3	Vitorla regisztráció; versenyterület; menet(heat) időtartam
(a) Egy versenyzőknek még a menetüket megelőző második menet
rajtjelzése előtt, a versenyvezetőségnél regisztrálniuk kell vitorláik színeit vagy a versenyutasításban lefektetett más módszer
szerinti jellemzőit.
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(b) The course area shall be defined in the sailing instructions and
posted on the official notice board no later than 10 minutes
before the starting signal for the first heat. A board shall be
scored only while sailing in the course area.
(c) Any change in heat duration shall be announced by the race
committee no later than 15 minutes before the starting signal
for the first heat in the next round.

(b) A versenyterületet meg kell határozni a versenyutasításban
és ezt az első menet(heat) rajtjelzése előtt legalább 10 perccel ki kell függeszteni a hivatalos hirdetőtáblára. Egy szörföt
csak akkor lehet értékelni, ha a versenyterületen vitorlázott.
(c) A menetek(heats) időtartamának bármilyen megváltoztatását a
versenyvezetőségnek ki kell hirdetni, legalább 15 perccel a következő forduló(round) első menetének(heat) rajtjelzése előtt.

B4.4 Outside Help
Rule 41 becomes rule 41.1. Add new rule 41.2:
An assistant may provide replacement equipment to a board
but shall keep clear of other boards competing. A board whose
assistant fails to keep clear shall be penalized. The penalty shall
be at the discretion of the protest committee.

B4.4	Külső segítség
A 41 szabály 41.1-re változik és az új 41.2 szabály lép be:
Egy segítő vihet a versenyzőnek helyettesítő felszerelést, de ki
kell térnie más versenyben lévő szörfök elől. Azt a versenyzőt,
akinek segítője elmulasztja a kitérést meg kell büntetni. A büntetés
mértékét az óvási bizottság szabja ki.

B5

ELIMINATION SERIES
Rule B5 applies when an elimination series is organized in which
boards compete in heats.

B5	KIESÉSES RENDSZER
A B5 szabály a kieséses rendszerű versenyekre vonatkozik, ahol
a versenyzők menetekben(heats) versenyeznek.

B5.1 Elimination Series Procedure
(a) Competition shall take the form of one or more elimination
series. Each of them shall consist of either a maximum of four
rounds in a single elimination series where only a number of
the best scorers advance, or a maximum of ten rounds in a
double elimination series where boards have more than one
opportunity to advance.
(b) Boards shall sail one against another in pairs, or in groups
determined by the elimination ladder. The selected form
of competition shall not be changed while a round remains
uncompleted.

B5.1	Kieséses sorozatok eljárása
(a) A versenyen rögzítve kell legyen az egy vagy több kieséses
rendszerű futam (elimination series) formája. Ennek tartalmaznia kell, hogy maximum 4 forduló(round) egyenes ági
kieséssel(single elimination) legyen, ahol csak a legjobb eredményt elérők jutnak tovább, vagy maximum 10 forduló(round)
vigaszági kieséssel(double elimination) legyen, ahol egynél
több alkalom van a továbbjutásra.
(b) A szörföknek páronként egymás ellen kell vitorlázniuk, vagy pedig a
kiesési létra által meghatározott csoportokban. A verseny kiválasztott
formája nem változtatható meg egy be nem fejezett forduló alatt.

B5.2 Seeding and Ranking Lists
(a) When a seeding or ranking list is used to establish the heats
of the first round, places 1–8 (four heats) or 1–16 (eight heats)
shall be distributed evenly among the heats.

B5.2	Kiemelési és rangsor listák
(a) Amikor kiemelési vagy rangsor listát alkalmaznak az első
forduló menetei résztvevőinek kijelölésére, az 1 - 8 (négy
menet(heat)) vagy 1 – 16 (nyolc menet(heat)) helyeket egyenlően kell elosztani a menetek(heats) között.
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(b) For a subsequent elimination series, if any, boards shall be
reassigned to new heats according to the ranking in the previous elimination series.
(c) The organizing authority’s seeding decisions are final and are
not grounds for a request for redress.

(b) Ha sor kerül egy következő kieséses rendszerű futam
ra(elimination series), a versenyzőket az előző kieséses rendszerű futam(elimination series) eredményei szerint kell az új
menetekre(heats) beosztani.
(c) A versenyrendezőség kiemelési döntése végleges, változtatási kérelemnek helye nincs.

B5.3 Heat Schedule
The schedule of heats shall be posted on the official notice board no
later than 30 minutes before the starting signal for the first heat.

B5.3 Menetek(heats) beosztása
A menetek(heats) beosztását, az első menet(heat) rajtja előtt legalább 30 perccel ki kell függeszteni a hivatalos hirdető táblára.

B5.4 Advancement and Byes
(a) In racing and expression competition, the boards in each heat
to advance to the next round shall be announced by the race
committee no later than 10 minutes before the starting signal
for the first heat. The number advancing may be changed by
the protest committee as a result of a redress decision.
(b) In expression competition, any first-round byes shall be
assigned to the highest-seeded boards.
(c) In wave performance competition, only the winner of each
heat shall advance to the next round.
(d) In freestyle competition, boards shall advance to the next round as
follows: from an eight-board heat, the best four advance, and the
winner will sail against the fourth and the second against the third;
from a four-board heat, the best two advance and will sail against
each other.

B5.4 Továbbjutás, és továbbjuttatás kiemeléssel
(a) Racing és expression versenyeken minden egyes menet
ből(heat) a következő fordulóba(round) továbbjutó versenyzőt a versenyvezetésnek kell kihirdetni, az első menet(heat)
rajtjelzése előtt legalább 10 perccel. A továbbjutók számát az
óvási bizottság orvoslati döntés alapján megváltoztathatja.
(b) Expression versenyen minden, első fordulóból(round) versenyzés nélkül kiemeléssel továbbjuttatott versenyzőnek a
legmagasabban kiemelt szörfösnek kell lenni.
(c) Hullám versenyen csak a menet(heat) győztese juthat tovább
a következő fordulóba(round).
(d) Freestyle versenyeken a szörfök a következők szerint jutnak
tovább a következő fordulóba(round): – Egy nyolc résztvevőből álló menetből(heat) a legjobb négy jut tovább, és a győztes a negyedikkel küzd meg, a második pedig a harmadikkal;
– Egy négy résztvevőből álló menetből(heat) a két első jut
tovább és ott egymás ellen kell versenyezni.

B5.5 Finals
(a) The final shall consist of a maximum of three races. The race
committee shall announce the number of races to be sailed in
the final no later than five minutes before the warning signal
for the first final race.
(b) A runners-up final may be sailed after the final. All boards
in the semifinal heats that failed to qualify for the final may
compete in it.

B5.5 Döntők
(a) A döntő legfeljebb három menetből(heat) álljon. A versenyvezetőségnek kell kihirdetni a döntőben vitorlázandó menetekl(heat)
számát, legalább öt perccel az első döntő menet(heat) figyelmeztető jelzése előtt.
(b) A döntő után egy kisdöntőt lehet rendezni. Mindegyik versenyző, aki az elődöntő meneteiből(heat) nem jutott a döntőbe,
részt vehet a kisdöntőn.
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B6

RULES FOR SPEED COMPETITION

B6

SEBESSÉGI VERSENYEK SZABÁLYAI

B6.1 General Rules
All rules of Part 2 are replaced by relevant parts of this rule.
(a) BEACH AND WATER STARTING
A board shall not beach start or water start on the course or in
the starting area, except to sail off the course to avoid boards
that are starting or racing.
(b) LEAVING THE COURSE AREA
A board leaving the course area shall keep clear of boards racing.
(c) COURSE CONTROL
When the race committee points an orange flag at a board,
she shall immediately leave the course area.
(d) RETURNING TO THE STARTING AREA
A board returning to the starting area shall keep clear of the course.
(e) RUN; ROUND
The maximum number of runs to be made by each board in a
round shall be announced by the race committee no later than
15 minutes before the starting signal for the first round.
(f) DURATION OF A ROUND
The duration of a round shall be announced by the race committee no later than 15 minutes before the starting signal for
the next round.
(g) CONDITIONS FOR ESTABLISHING A RECORD
The minimum distance for a world record is 500 metres.
Other records may be established over shorter distances. The
course shall be defined by posts and transits ashore or by
buoys afloat. Transits shall not converge.

B6.1 Általános szabályok
A 2. rész összes szabályát helyettesítik ezen szabály vonatkozó részei.
(a) BEACH ÉS WATER START
Egy szörfös nem beach startolhat és water startolhat a pályán
vagy a rajtterületen kivéve, ha azért teszi, hogy kivitorlázzon a
pályáról, hogy a rajtoló és versenyben lévő szörföket elkerülje.
(b) PÁLYATERÜLET ELHAGYÁSA
Egy, a pálya területét elhagyó szörf térjen ki a versenyben lévők elől.
(c) PÁLYA IRÁNYÍTÁSA
Amikor a versenyvezetőség egy narancsszínű lobogóval rámutat egy szörfösre, akkor annak azonnal el kell hagyni a pálya területét.
(d) VISSZATÉRÉS A RAJT-TERÜLETRE
A rajt-területre visszatérő szörfnek el kell kerülnie a pálya területét.
(e) MENET(run); FUTAM(round)
Egy szörfnek, egy futamon(round) belül teljesítendő menetei
nek(runs) maximális számát a versenyvezetőségnek ki kell hirdetni legalább 15 perccel az első futam(round) rajtjelzése előtt.
(f) EGY FUTAM(round) IDŐTARTAMA
Egy futam(round) időtartamát a versenyvezetőségnek ki kell
hirdetni legalább 15 perccel a következő forduló rajtjelzése előtt.
(g) A REKORDFELÁLLÍTÁS KÖRÜLMÉNYEI
Egy világcsúcs felállításának legkisebb távolsága 500 méter.
Egyéb rekordokat rövidebb távon is fel lehet állítani. A pályát a parton elhelyezett mérő cölöp-párokkal, vagy a vízen, bója-párokkal
kell kitűzni. Ezek nem lehetnek konvergensek (összetartóak).

B6.2 Starting System for Speed Competition
Rounds shall be started and ended by using the following signals.
Each flag shall be removed when the next flag is displayed.
(a) STARTING A ROUND

B6.2 Sebességi versenyek rajtoltatási módszerei
A futamokat(rounds) az alábbi jelzések alkalmazásával kell rajtoltatni és
befejezni. Mindegyik lobogót be kell vonni a következő kitűzésekor.
(a) FUTAM(round) RAJTOLTATÁSA

Signal
Stand-by
Course closed
Preparatory
Starting

118

Flag
Red flag
AP and red flag
Yellow flag
Green flag

Meaning
Course closed
Course closed; will open shortly
Course will open in 5 minutes
Course is open

Jelzés
Készenlét
Pálya zárva
Előkészítő
Rajt

Lobogó
Piros lobogó
AP és Piros lobogó
Sárga lobogó
Zöld lobogó

Jelentése
Pálya zárva
Pálya zárva, rövidesen megnyílik
A pálya 5 percen belül megnyílik
Pálya megnyílt
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(b) ENDING A ROUND
Signal
End warning
Extension
Round ended

Flag
Green and
yellow flag
Green flag
and L
Red flag and L

(b) FUTAM(round) BEFEJEZÉSE
Meaning
Course will be closed in 5 minutes
Current round
ex-tended by 15 minutes
A new round will be started shortly

Jelzés
Vége
figyelmeztető

Lobogó
Zöld és sárga
lobogó

Hosszabbítás

Zöld és L lobogó

Forduló vége

Piros és L lobogó

Jelentése
A pályát 5 percen belül bezárják
Jelenlegi forduló 15 perccel
meghosszabbítva
Rövidesen új forduló rajtol

B6.3 Penalties
(a) If a board fails to comply with a warning by the race committee, she may be cautioned and her sail number shall be posted
on a notice board near the finishing line.
(b) If a board is cautioned a second time during the same round,
she shall be suspended by the race committee from the
remain-der of the round and her sail number shall be posted
on the official notice board.
(c) A board observed in the course area while suspended shall be
excluded from the competition without a hearing and none of
her previous times or results shall be valid.
(d) Any breach of the verification rules may result in a suspension
from the competition for any period.

B6.3 Büntetések
(a) Ha egy szörf a versenyvezetőség egy figyelmeztetésére nem
reagál, meginthető, és vitorlaszámát a célvonal közelében
lévő hirdető-táblán ki kell függeszteni.
(b) Ha egy szörföt ugyanazon futamon(round) belül másodszor is
megintenek, akkor a versenyvezetőségnek fel kell őt függeszteni a futam(round) maradék részére, és vitorlaszámát ki kell
függesztni a hivatalos hirdetőtáblára.
(c) Ha egy felfüggesztett szörföt a pálya területén észrevesznek,
óvástárgyalás nélkül ki kell hagyni a versenyzésből, és az eddig elért idői és eredményei érvénytelennek tekintendők.
(d) A hitelesítési szabályok bármely megsértése a versenyekből való
bármilyen hosszú felfüggesztési periódust vonhat maga után.

B6.4	Verification
(a) An observer appointed by the World Sailing Speed Record
Council (WSSRC) shall be present and verify run times and
speeds at world record attempts. The race committee shall
verify run times and speeds at other record attempts.
(b) A competitor shall not enter the timing control area or discuss
any timing matter directly with the timing organization. Any
timing question shall be directed to the race committee.

B6.4 Hitelesítés
(a) Világcsúcs kísérleteknél egy, a Vitorlázás Sebességi Világcsúcs Tanács (WSSRC) által megbízott megfigyelőnek kell jelen lenni, aki hitelesíti a futás-időket és sebességeket. Egyéb
rekordkísérletek esetén a versenyvezetőség hitelesíti azokat.
(b) Versenyző nem léphet be az időellenőrzési területre és nem vitathat meg semmilyen időmérési ügyet az időmérő szervekkel.
Minden időmérési kérdést a versenyvezetőséghez kell beadni.

B7
PROTESTS, REDRESS, HEARINGS AND APPEALS
B7.1 The first three sentences of rule 61.1(a) are replaced by
A board intending to protest shall inform the other board at the
first reasonable opportunity. When her protest concerns an incident in the racing area that she is involved in or sees, she shall
hail ‘Protest’. She shall inform the race committee of her intention
to protest immediately after she finishes or retires.

B7	ÓVÁSOK, ORVOSLATOK, TÁRGYALÁSOK ÉS BÜNTETÉSEK
B7.1 A 61.1(a) szabály első három mondata helyére a következő kerül:
Az óvni szándékozó szörfös az első ésszerű alkalommal köteles tájékozatni a másik szörföst. Amikor óvása egy olyan, a versenyterületen
történt esetre vonatkozik, amiben részes volt, vagy látta azt, az „Óvás”
(„Protest”) szót kell kiáltania. Közvetlenül a befutása, vagy feladása után
köteles tájékoztatni a versenyrendezőséget az óvási szándékáról.
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B7.2 In an elimination series, protests and requests for redress shall
be made orally immediately following the heat in which the
incident occurred. The protest committee may take evidence
in any way it considers appropriate and may communicate its
decision orally.
B7.3 Add new rule 62.1(e): ‘a board that failed to keep clear and caused
capsize of the other board.’
B7.4 Add new rule 70.7: ‘Appeals are not permitted in disciplines with
elimination series.’
B8

SCORING

B7.2 Kieséses rendszerű versenyeken(elimination series) az óvásokat és orvoslási kérelmeket szóban kell közölni, közvetlenül azon menetet(heat) követően, amelyikben az eset történt. Az óvási bizottság miután minden általa
szükségesnek ítélt bizonyítékot figyelembe vett, a döntését szóban közli.
B7.3 A 62.1(e) új szabály: „egy olyan szörf által, amelyik nem tért ki és
egy másik szörf borulását okozta.”
B7.4 A 70.7 új szabály: „Kieséses rendszerű versenyszámok esetén
fellebbezésnek helye nincs.”
B8	ÉRTÉKELÉS

B8.1 Overall Scores
If an event includes more than one discipline or format the sailing
instructions shall state how the overall score is to be calculated.

B8.1 Összesített eredmény
Ha egy esemény többféle versenyszámból vagy formátumból áll,
a Versenyutasításnak kell meghatározni hogyan kell az összesített eredményt kiszámolni.

B8.2 Series Scores
Rule A2 is changed to
Each board’s series score shall be the total of her race, elimination
series or speed round scores with the number of her worst scores
excluded as follows:

B8.2 Sorozatok pontozása
A2 szabály az alábbira változik: Mindegyik versenyző versenysoro
zatbeli pontszáma, a futamainak(races, rounds), kieséses futamai
nak (elimination series) vagy sebességi futamainak(rounds) összegzett pontszáma, kiejtve a legrosszabb pontjait a következők szerint:

Course races

Speed rounds

1–4
5–11
12 or more

1–3
4–6
7–10
11–15
16 or more

Slalom and expression
elimination series
1–2
3–4
5–7
8 or more

Number
excluded
0
1
2
3
4

Pályaverseny
Sebességi
Szlalom és expression kieséses
futamok (races) futamok (rounds)
futamok (elimination series)
1-4
1–3
1–2
5-11
4–6
3–4
12 vagy több
7 – 10
5–7
11 – 15
8 vagy több
16 vagy több

Kiejtendő
futamok száma
0
1
2
3
4

If a board has two or more equal worst scores, the score(s) for the
race(s) sailed earliest in the series shall be excluded. The board
with the lowest series score wins and others shall be ranked
accordingly. Rules B8.5, B8.6 and B8.7 contain excep-tions to
this rule.

Ha egy versenyzőnek két vagy több egyforma legrosszabb eredménye
van, azokat kell először kiejteni, amelyeket a sorozatban korábban vitorlázva ért el. A legalacsonyabb sorozat ponttal rendelkező versenyző
a nyertes, és a többieket e sorrend szerint kell értékelni. A B8.5, B8.6 és
B8.7szabályok, e szabály alóli kivételeket tartalmazzák.

B8.3 Scoring Systems
Add to the end of the first sentence of rule A4.2: ‘or, in an elimination series, the number of boards in that heat’.

B8.3 Pontozási rendszerek
Az A4.2 szabály első mondatának végéhez a következő csatlakozik: ”vagy kieséses rendszerű futam esetén, a menetekben(heat)
résztvevő szörfök száma szerint.”
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B8.4 Uncompleted Heat
When a heat cannot be completed, the points for the unscored
places shall be added together and divided by the number of
places in that heat. The resulting number of points, to the nearest
tenth of a point (0.05 to be rounded upward), shall be given to
each board entered in the heat.

B8.4 Befejezetlen menetek(heat)
Amikor egy menetet nem lehet befejezni, a nem eldöntött helyek
pontjait össze kell adni és az ebben a menetben(heat) tervezett
betöltött helyek számával kell elosztani. Az eredményül kapott,
a legközelebbi tizedesre kerekített, számnak megfelelő pontszámokat kapják az adott menetbe sorolt versenyzők.

B8.5 Scoring a Final Series in Slalom Racing
(a) If three final races are completed, a board’s series score in the
final shall be the total of her race scores excluding her worst score.
Otherwise her series score shall be the total of her race scores.
(b) A board that did not start, did not finish, retired after finishing
or was disqualified from a final race shall be scored points
equal to the total number of boards entered in the final.

B8.5 Döntő futamok(final series) pontozása szlalom versenyen
(a) Ha három döntő futam megvalósult, egy versenyző pontja a három
döntőbeli futam közül a legrosszabb kiejtésével számított összpontszáma. Egyébként a futamok összpontszáma adja a végeredményt.
(b) Annak a versenyzőnek a pontszáma, amelyik nem rajtolt, nem
ért célba, kiállt célba érés után, vagy kizártak a döntő futamból, a
döntőben indult összes versenyző számával egyezik meg.

B8.6 Expression Competition Scoring
(a) Expression competition shall be scored by a panel of three judges.
However, the panel may have a greater odd number of members, and
there may be two such panels. Each judge shall give points for each
manoeuvre based on the scale stated in the sailing instructions.
(b) The criteria of scoring shall be decided by the race committee
and announced on the official notice board no later than 30
minutes before the starting signal for the first heat.
(c) A board’s heat standing shall be determined by adding
together the points given by each judge. The board with the
highest score wins and others shall be ranked accordingly.
(d) Both semifinal heats shall have been sailed for an elimination
series to be valid.
(e) Except for members of the race committee responsible
for scoring the event, only competitors in the heat shall be
allowed to see judges’ score sheets for the heat. Each score
sheet shall bear the full name of the judge.
(f) Scoring decisions of the judges shall not be grounds for a
request for redress by a board.

B8.6 Expression versenyek pontozása
(a) Expression versenyeket egy három bíróból álló testületnek kell pontozni. A testület tagjainak száma lehet ennél nagyobb páratlan szám is, és
két ilyen testület is működhet. Mindegyik pontozó bíró, a versenyutasításban lefektetett skála szerint pontozza az egyes manővereket.
(b) A pontozás kritériumait a versenyvezetőségnek kell meghatározni és az első menet rajtjelzése előtt legalább 30 perccel azt
a hirdetőtáblán közzé kell tenni.
(c) Egy versenyző menet(heat) eredményét mindegyik bíró által
adott pontok összege alapján számított sorrend határozza
meg. A legmagasabb pontszámú versenyző győz, és a többiek a pontjaiknak megfelelő sorrendben követik.
(d) Mindkét elődöntő menetet le kell vitorlázni ahhoz, hogy egy
kieséses rendszerű futam érvényes legyen.
(e) A versenyvezetőség azon tagjainak kivételével, akik a pontozásért
felelősek csak a menetben(heat) résztvevő versenyzők tekinthetnek be a bírák, e menethez tartozó, pontozási lapjaiba. Mindegyik
pontozási lapon fel kell tüntetni a pontozó bíró teljes nevét.
(f) A bírák pontozási döntései nem képezhetik orvoslati kérelmek alapját.

B8.7 Speed Competition
The speeds of a board’s fastest two runs in a round shall be
averaged to determine her standing in that round. The board with
the highest average wins and others shall be ranked accordingly.

B8.7 Sebességi versenyek
Egy szörf két leggyorsabb menetének(run) sebességeit kell átlagolni, és ez
az átlag határozza meg eredményét a futamban. A legnagyobb átlagsebességű versenyző a győztes, és a többit átlaguk alapján kell rangsorolni.
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B8.8 Series Ties
(a) RACING AND SPEED COMPETITION
Rule A8 is changed as follows for racing and speed competition:
(1) Add new rule A8.1: ‘If there is a series-score tie between
two or more boards, it shall be broken in favour of the
board(s) with the best single excluded race score(s).’
(2) Rule A8.1 becomes rule A8.2. Its beginning ‘If there is a
series-score tie’ is changed to ‘If a tie remains’ and its last
sentence is changed to ‘These scores shall be used even
if some of them are excluded scores.’
(3) Rule A8.2 becomes rule A8.3 and its beginning ‘If a tie remains’ is changed to ‘If a tie still remains’.
(b) EXPRESSION COMPETITION
Rule A8 is changed as follows for expression competition:
(1) In a heat, if there is a tie in the total points given by one or
more judges, it shall be broken in favour of the board with
the higher single score in the priority category. If the categories are weighted equally, in wave performance competition the tie shall be broken in favour of the board with
the higher single score in wave riding, and in free-style
competition in favour of the board with the higher score for
overall impression. If a tie remains, in wave performance
competition it shall be broken in favour of the board with
the higher single score in the category without priority, and
in freestyle competition it shall stand as the final result.
(2) If there is a tie in the series score, it shall be broken in favour of the board that scored better more times than the
other board. All scores shall be used even if some of them
are excluded scores.
(3) If a tie still remains, the heat shall be resailed. If this is not
possible, the tie shall stand as the final result.
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B8.8 Holtverseny többfutamos versenyeken
(a) RACING ÉS SEBESSÉGI VERSENYEK
Az A8 szabály megváltozik a racing és sebességi versenyek
esetén:
(1) Új A8.1: „Ha több futam pontjai alapján holtverseny van két
vagy több versenyző között, azt annak a javára kell eldönteni, amelyiknek a legjobb kiejtett futam eredményei
vannak.”
(2) Az A8.1 A8.2-re változik. És a kezdete, ha a futam pontjai alapján holtverseny alakul ki’ helyett „Ha a holtverseny
ezután is fennáll,” szöveg kerül; és utolsó mondata a következőre változik: „E pontszámokat akkor is fel kell használni, ha azok közül néhány kieső.”
(3) Az A8.2 az A8.3 lesz és kezdete „Ha még mindig fennáll a
holtverseny„-re változik.
(b) EXPRESSION VERSENYEK
Az expression versenyeken az A8 szabály a következőre változik:
(1) Egy menetben(heat), ha holtverseny van az egy vagy több
bíró által odaítélt őszpontszámban, azt annak a szörfnek
a javára kell eldönteni, amelyiknek magasabb pontszáma
van, az „előnyben részesített elemek” kategóriában. Ha
ebben a kategóriában egyenlően lettek értékelve, akkor
hullám versenyben a holtversenyt annak a versenyzőnek
a javára kell eldönteni, amelyiknek magasabb pontszáma
van „wave riding kategóriában”, freestyle versenyen pedig
annak javára, amelyiknek magasabb pontszáma van az
„összetett benyomás” kategóriában. Ha a holtverseny még
mindig fennáll, hullám versenyen, annak javára kell dönteni,
amelyiknek magasabb összpontszáma van az „előnyben
részesített elemek” kategória figyelembe vétele nélkül. Freestyle versenyen a holtverseny a végeredmény.
(2) Ha több futam(series) után alakul ki holtverseny, azt annak a
versenyzőnek a javára kell eldönteni, amelyiknek többször
volt jobb eredménye, mint a másiknak. Mindegyik eredményt
fel kell használni, még akkor is, ha ezek esetleg kiesők.
(3) Ha a holtverseny még mindig fennáll, a menetet újra kell
vitorlázni. Ha erre nincs lehetőség az eredmény a holtversennyel érvényes.
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APPENDIX C – MATCH RACING RULES

C FÜGGELÉK – PÁROSVERSENY SZABÁLYAI

Match races shall be sailed under The Racing Rules of Sailing as
changed by this appendix. Matches shall be umpired unless the notice
of race and sailing instructions state otherwise.

A páros versenyeket, jelen függelék által módosított Vitorlázás Versenyszabályai szerint kell rendezni. A párok versenyein döntőbíráskodás legyen,
hacsak a versenykiírás és a versenyutasítás másként nem rendelkezik.

C1

TERMINOLOGY
‘Competitor’ means the skipper, team or boat as appropriate for
the event. ‘Flight’ means two or more matches started in the same
starting sequence.

C1

TERMINOLÓGIA
„Versenyző” a kormányos, a csapat, vagy a hajó, ahogy az adott
eseménynek éppen megfelel. „Raj” (flight) egy vagy több páros
futam, amelyek azonos rajtsorrendben rajtolnak.

C2

CHANGES TO THE DEFINITIONS AND THE RULES OF
PARTS 2 AND 4

C2

MEGHATÁROZÁSOK, A 2. ÉS 4. RÉSZ SZABÁLYAINAK
VÁLTOZÁSAI

C2.1 The definition Finish is changed to:
A boat finishes when any part of her hull, or crew or equipment in
normal position, crosses the finishing line in the direction of the
course from the last mark after completing any penalties. However,
when penalties are cancelled under rule C7.2(d) after one or both
boats have finished each shall be recorded as finished when she
crossed the line.

C2.1 A célba érés meghatározása a következőre változik:
„A hajó célba ér, amikor testének, legénységének vagy felszerelésének bármely szokásos helyzetben lévő része keresztezi a
célvonalat az utolsó pályajel irányából, miután teljesítette büntetéseit. Azonban amikor a büntetések a C7.2(d) szabály szerint
törölve lettek, miután egyik vagy mindkét hajó keresztezte a célvonalat célba érőként kell őket jegyzőkönyvezni.”

C2.2 Add to the definition Proper Course: ‘A boat taking a penalty or
manoeuvring to take a penalty is not sailing a proper course.’

C2.2 Ésszerű menetirány meghatározása kiegészül a következővel:
„Az a hajó, amelyik büntetést teljesít, vagy annak érdekében végez manővereket, nem az ésszerű menetirányában vitorlázik.”

C2.3 In the definition Zone the distance is changed to two hull lengths.
C2.4 Rule 13 is changed to
13 WHILE TackING OR GYBING
13.1 After a boat passes head to wind, she shall keep clear of
other boats until she is on a close-hauled course.
13.2 After the foot of the mainsail of a boat sailing downwind
crosses the centreline she shall keep clear of other boats until
her mainsail has filled.
13.3 While rule 13.1 or 13.2 applies, rules 10, 11 and 12 do not.
However, if two boats are subject to rule 13.1 or 13.2 at the
same time, the one on the other’s port side or the one astern
shall keep clear.

128

C2.3 A Zóna meghatározásában a távolság két testhosszra változik.
C2.4 A 13. szabály a következőképpen változik:
13 FORDULÁS ÉS PERDÜLÉS ALATT
13.1 Az után, hogy egy hajó túljut a szélben állás irányán mindaddig,
amíg ismét élesen szélnek vitorlázik, más hajók elől kitérni köteles.
13.2 Miután a nagyvitorla alsó éle keresztezte a hátszelező hajó
középvonalát az kitérni köteles egészen addig, míg nagyvitorlája a másik csapáson széllel megtelt.
13.3 Amikor a 13.1 vagy 13.2 szabályt alkalmazzák a 10., 11., és
a 12. szabály nem alkalmazható. Azonban ha két hajó egyidejűleg a 13.1 vagy 13.2 szabály hatálya alatt van, annak kell kitérni, amelyik a másik bal oldalán, vagy a másik mögött van.
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C2.5 Rule 16.2 is deleted.

C2.5 A 16.2 szabály törölve.

C2.6 Rule 18.3 is changed to
If two boats were on opposite tacks and one of them changes
tack and as a result is subject to rule 13.1 in the zone when
the other is fetching the mark, rule 18.2 does not thereafter
apply. If, once the boat that changed tack has completed her
tack,
(a) the other boat cannot by luffing avoid becoming over-lapped
inside her, she is entitled to mark-room, the boat that changed
tack shall keep clear and rule 15 does not apply;
(b) the other boat can by luffing avoid becoming overlapped inside
her, the boat that changed tack is entitled to mark-room.

C2.6 A 18.3 szabály a következőre változik:
Ha két hajó ellentétes csapáson volt és egyikük csapást vált, és ennek eredményeként a 13.1 hatálya alá kerül a zónán belül, amikor a
másik feccseli a jelet a 18.2 szabály ezután nem alkalmazandó. Ha
egyszer a csapást változtató hajó befejezte a csapásváltást, és
(a) a másik nem tudja felmenetellel elkerülni, hogy belső helyen
fedésbe kerüljön vele, jogosult jel-helyre, a csapást váltó hajónak kell kitérni és a 15. szabály nem alkalmazandó;
(b) a másik hajó felmenetellel elkerülheti azt, hogy belső fedésbe
kerüljön vele, a csapást váltó hajó jogosult jel-helyre.

C2.7 When rule 20 applies, the following arm signals by the helmsman
are required in addition to the hails:
(a) for ‘Room to tack’, repeatedly and clearly pointing to windward; and
(b) for ‘You tack’, repeatedly and clearly pointing at the other boat
and waving the arm to windward.

C2.7 A 20. szabály alkalmazásakor a kiáltásokkal együtt a kormányos
a következő karjelzéseket adja:
(a) a „Helyet a forduláshoz”, kiáltáshoz ismételten és világosan
kivehetően mutasson szélirányba; és
(b) a „Te fordulj!” kiáltáshoz, ismételten és világosan kivehetően a másik hajóra mutasson, és karjával szélirányba való integessen.

C2.8 Rule 23.1 is changed to ‘If reasonably possible, a boat not racing
shall not interfere with a boat that is racing or an umpire boat.’

C2.8 A 23.1 szabály a következőre változik: „Ha ésszerűen lehetséges,
egy nem versenyben lévő hajó nem zavarhat egy versenyző hajót
vagy egy döntőbírói motorost.”

C2.9 Add new rule 23.3: ‘When boats in different matches meet, any
change of course by either boat shall be consistent with complying with a rule or trying to win her own match.’

C2.9 A 22.3 szabály új szabállyal egészül ki: „Ha különböző párokban versenyző hajók találkoznak, bármelyik hajó irányváltoztatása csak a szabályok
betartása és saját páros versenyének megnyerése céljából történhet.”

C2.10 Add to the preamble of Part 4: ‘Rule 42 shall also apply between
the warning and preparatory signals.’

C2.10 A 4. rész bevezetése kiegészül az alábbival: „A 42. szabály érvényes a figyelmeztető és előkészítő jelzések között is.”

C2.11 Rule 42.2(d) is changed to ‘sculling: repeated movement of the
helm to propel the boat forward;’

C2.11 A 42.2(d) szabály a következőre változik: „kormányevezés: a hajót előrehajtó ismételt kormányrúdmozgatás”

C3

C3

RACE SIGNALS AND CHANGES TO RELATED RULES

C3.1 Starting Signals
The signals for starting a match shall be as follows. Times shall be
taken from the visual signals; the failure of a sound signal shall be
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RAJTJELZÉSEK ÉS KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

C3.1 Rajtjelzések
Egy párost a következő jelzésekkel kell elrajtoltatni. Az időt a látható jelzésektől kezdve kell számolni; a hangjelzés hiányát nem

131

disregarded. If more than one match will be sailed, the starting signal
for one match shall be the warning signal for the next match.
Time in
minutes
10
6
5
4
2
0

Visual signal

Sound signal

Means

Flag F displayed
Flag F removed
Numeral pennant
displayed*

One
None

Attention signal

One

Warning signal

Flag P displayed

One

Preparatory
signal

One**

End of
pre-start entry time

Blue or yellow flag or
both displayed**
Warning and preparatory
signals removed

One

Starting signal

*Within a flight, numeral pennant 1 means Match 1, pennant 2 means Match 2, etc.,
unless the sailing instructions state otherwise.
**These signals shall be made only if one or both boats fail to comply with rule C4.2.
The flag(s) shall be displayed until the umpires have signalled a penalty or for one
minute, whichever is earlier.

C3.2 Changes to Related Rules
(a) Rule 29.1 is changed to
(1) When at a boat’s starting signal any part of her hull, crew or
equipment is on the course side of the starting line or one of
its extensions, the race committee shall promptly display a
blue or yellow flag identifying the boat with one sound. The
flag shall be displayed until the boat is completely on the prestart side of the starting line or one of its extensions or until
two minutes after her starting signal, whichever is earlier.
(2) When at a boat’s starting signal no part of her hull, crew
or equipment is on the course side of the starting line or
one of its extensions, and before she starts she sails to
the course side across an extension, the race committee
shall promptly display a blue or yellow flag identifying the
boat. The flag shall be displayed until the boat is completely on the pre-start side of the starting line or one of its
extensions or until two minutes after her starting signal,
whichever is earlier.
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kell figyelembe venni. Ha egymás után egy párnál több rajtol, az
egyik pár rajtjelzése a következő pár figyelmeztető jelzése.
Idő
percben
10
6
5
4
2
0

Látható jelzés

Hangjelzés

Jelentése

„F” lobogó fel
„F” lobogó le
Számlobogó fel*
„P” lobogó fel
Kék, sárga, vagy
mindkettő**
Figyelmeztető és előkészítő jelzés le

egy
(nincs)
egy
egy

Figyelemfelhívó jelzés

egy**
egy

Figyelmeztető jelzés
Előkészítő jelzés
Rajt előtti vissza-térés
időszak vége
Rajtjelzés

*Egy rajon belül az 1-es számlobogó jelenti az első párost, a 2-es a második párost, és
így tovább, hacsak a versenyutasítás nem ír elő más jelzést.
**Ezeket a jelzéseket csak akkor kell kitűzni, ha egyik vagy mindkét hajó megsérti a
C4.2 szabályt. A lobogó(ka)t addig kell kitűzve tartani, amíg a döntnök nem jelzett egy
büntetést,vagy egy percig kell fenn tartani, attól függően, melyik a rövidebb.

C3.2	Kapcsolatos szabályok
(a) A 29.1 szabály a következőre változik:
(1) „Ha rajtjelzésekor, egy hajó testének, legénységének, vagy
felszerelésének bármely része a rajtvonal, és annak meghosszabbításainak pálya felőli oldalán, van, a versenyrendezőségnek azonnal ki kell tűzni egy kék vagy sárga
lobogót egy hangjel kíséretében, hogy azonosítsa a hajót.
A lobogónak mindaddig kitűzve kell lennie, amíg a hajó,
teljes terjedelmével, vissza nem tért a rajtvonal vagy meghosszabbításai mögé, vagy a rajtjelzést követő 2 percig,
attól függően melyik a rövidebb idő.”
(2) Ha rajtjelzésekor, egy hajó testének, legénységének, vagy
felszerelésének bármely része nincs a rajtvonal, és annak
meghosszabbításainak pálya felőli oldalán, és mielőtt rajtol,
átvitorlázik a meghosszabbításokon keresztül a pálya felőli
oldalra, a versenyrendezőségnek azonnal ki kell tűzni egy
kék vagy sárga lobogót egy hangjel kíséretében, hogy azonosítsa a hajót.A lobogónak mindaddig kitűzve kell lennie,
amíg a hajó, teljes terjedelmével, vissza nem tért a rajtvonal
vagy meghosszabbításai mögé, vagy a rajtjelzést követő 2
percig, attól függően, melyik a rövidebb idő.”
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(b) In the race signal AP the last sentence is changed to ‘The
attention signal will be made 1 minute after removal unless at
that time the race is postponed again or abandoned.’
(c) In the race signal N the last sentence is changed to ‘The attention signal will be made 1 minute after removal unless at that
time the race is abandoned again or postponed.’

(b) A Verseny Jelzései-nek „AP” jelentésének utolsó mondata a
következőre változik: „A „Figyelemfelhívó” jelzés a levonása
után egy perc múlva következik, hacsak ekkor a versenyt nem
érvénytelenítik, vagy ismét nem halasztják.”
(c) A Versny Jelzései-nek „N” jelentésének utolsó mondata a
következőre változik: „A „Figyelemfelhívó” jelzés a levonása
után egy perc múlva következik, hacsak ekkor a versenyt nem
érvénytelenítik, vagy ismét nem halasztják.”

C3.3 Finishing Line Signals
The race signal Blue flag or shape shall not be used.

C3.3 Célvonal jelzések
A „Kék lobogó vagy idom” nem alkalmazható.

C4

C4

REQUIREMENTS BEFORE THE START

RAJTOLÁST MEGELŐZŐ KÖVETELMÉNYEK

C4.1 At her preparatory signal, each boat shall be outside the line that
is at a 90º angle to the starting line through the starting mark at her
assigned end. In the race schedule pairing list, the boat listed on the
left-hand side is assigned the port end and shall display a blue flag at
her stern while racing. The other boat is assigned the starboard end
and shall display a yellow flag at her stern while racing.

C4.1 Előkészítő jelzésekor a hajó legyen a rajtvonal neki kijelölt végén
lévő rajtjelen keresztül, a rajtvonalra állított merőleges egyenesen kívül. A rajtsorrend párosítási listában, a baloldalra besorolt
hajó a rajtvonal bal végére van beosztva, és tatján kék lobogót
kell kitűznie versenyben. A másik hajó a rajtvonal jobb végére
van beosztva, és tatján sárga lobogót kell kitűznie versenyben.

C4.2 Within the two-minute period following her preparatory signal, a
boat shall cross and clear the starting line, the first time from the
course side to the pre-start side.

C4.2 A hajó az előkészítő jelzését követő kétperces időszakon belül
keresztezze, és hagyja el, első alkalommal a rajtvonalat, a pálya
felőli oldalról a rajt előtti oldalra vitorlázva.

C5

C5	DÖNTNÖKI JELZÉSEK

SIGNALS BY UMPIRES

C5.1 A green and white flag with one long sound means ‘No penalty’.

C5.1 Zöld és fehér lobogó hosszú hangjellel; azt jelenti: „Nincs büntetés.”

C5.2 A blue or yellow flag identifying a boat with one long sound means
‘The identified boat shall take a penalty by complying with rule C7.’

C5.2 Egy, a hajót azonosító, kék vagy sárga színű lobogó hosszú hangjellel
jelentése: „A jelzett hajónak a C7 szabály szerint büntetést kell vállalni”

C5.3 A red flag with or soon after a blue or yellow flag with one long
sound means ‘The identified boat shall take a penalty by complying
with rule C7.3(d).’

C5.3 Egy piros lobogó egy a hajót azonosító színű kék vagy sárga lobogóval és egy hosszú hangjelzéssel, azt jelenti: „A jelzett hajónak a C7.3(d) szabály szerinti büntetést kell vállalni.”

C5.4 A black flag with a blue or yellow flag and one long sound means
‘The identified boat is disqualified, and the match is terminated
and awarded to the other boat.’

C5.4 Egy fekete lobogó egy kék vagy sárga lobogóval és egy hosszú
hangjelzéssel, azt jelenti: „A jelzett hajó ki van zárva, és a páros
verseny a másik hajó győzelmével befejeződött.”
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C5.5 One short sound means ‘A penalty is now completed.’

C5.5 Egy rövid hangjelzés jelentése: „Egy büntetés most végre lett hajtva.”

C5.6 Repetitive short sounds mean ‘A boat is no longer taking a penalty
and the penalty remains.’

C5.6 Ismétlődő rövid hangjelzések jelentése: „Egy hajó már nem folytatja a büntetés végrehajtását és a büntetés megmaradt.”

C5.7 A blue or yellow flag or shape displayed from an umpire boat
means ‘The identified boat has an outstanding penalty.’

C5.7 Egy színes idom kitűzése egy döntnöki motoroson azt jelenti: a
jelzett hajónak fennálló büntetése van.”

C6

C6

PROTESTS AND REQUESTS FOR REDRESS BY BOATS

HAJÓK ÓVÁSA ÉS ORVOSLATI KÉRELMEIK

C6.1 A boat may protest another boat
(a) under a rule of Part 2, except rule 14, by clearly displaying
flag Y immediately after an incident in which she was
involved;
(b) under any rule not listed in rule C6.1(a) or C6.2 by clearly
dis-playing a red flag as soon as possible after the
incident.

C6.1 Egy hajó óvhat egy másikat
(a) a 2. rész szabályai alapján, kivéve a 14. szabályt, azzal hogy
egyértelműen kitűzi az „Y” lobogót, közvetlenül az eset után,
amiben érdekelt volt;
(b) bármelyik szabály alapján, amelyek nincsenek felsorolva a
C6.1(a) vagy C6.2 szabályban, úgy, hogy kitűz egy piros lobogót közvetlenül az eset után.

C6.2 A boat may not protest another boat under
(a) rule 14, unless damage or injury results;
(b) a rule of Part 2, unless she was involved in the incident;
(c) rule 31 or 42; or
(d) rule C4 or C7.

C6.2 Egy hajó nem óvhat egy másikat
(a) a 14. szabály alapján, csak ha károsodás vagy sérülés történt;
(b) a 2. rész szabályai alapján csak akkor, ha az esetben részes volt;
(c) a 31. vagy 42. szabályok alapján; vagy
(d) a C4 vagy C7 alapján.

C6.3 A boat intending to request redress because of circumstances that
arise before she finishes or retires shall clearly display a red flag as
soon as possible after she becomes aware of those circumstances,
but no later than two minutes after finishing or retiring.

C6.3 Célba érését vagy kiállását megelőző körülmények miatt orvoslatot kérni szándékozó hajó világosan tűzze ki a piros lobogót azután, hogy tudatára ébredt e körülményeknek, de két (2) percnél
nem később célba érését, illetve kiállását követően.

C6.4 (a) A boat protesting under rule C6.1(a) shall remove flag Y before
		 or as soon as possible after the umpires’ signal.
(b) A boat protesting under rule C6.1(b) or requesting redressunder
rule C6.3 shall, for her protest or request to be valid, keep her
red flag displayed until she has so informed the um-pires after
finishing or retiring. No written protest or request for redress is
required.

C6.4 (a) A C6.1(a) alapján óvó hajó a döntnöki jelzés előtt vagy azt
követően a lehető leghamarabb be kell vonni az „Y” lobogóját.
(b) A C6.1(b) alapján óvó, vagy a C6.3 alapján orvoslatot kérő
hajó, azért hogy óvása érvényes legyen, piros lobogóját kitűzve kell, hogy tartsa addig, míg célba érését vagy kiállását
követően a döntnököket nem tájékoztatta. Írásbeli óvás vagy
orvoslati kérelem nem szükséges.
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C6.5 Umpire Decisions
(a) After flag Y is displayed, the umpires shall decide whether to
penalize any boat. They shall signal their decision in compliance with rule C5.1, C5.2 or C5.3.
(b) The red-flag penalty in rule C5.3 shall be used when
a boat has gained a controlling position as a result of
breaking a rule, but the umpires are not certain that the
conditions for an additional umpire-initiated penalty have
been fulfilled.

C6.5 Döntnöki döntések
(a) Miután az „Y” lobogót kitűzték, a döntnököknek el kell határozni, hogy büntetnek-e egy hajót. Jelzéseiket a C5(1), (2), vagy
(3) szabállyal összhangban kell végrehajtani.
(b) Az C5.3 szabályban említett piros büntetés lobgót akkor kell alkalmazni, amikor egy szabálysértés következtében egyik hajó a másikat irányító helyzetbe kerül, de a döntnökök nem biztosak abban, hogy egy
pótlólagos, döntnöki kezdeményezésű büntetés feltételei adottak.

C6.6 Protest Committee Decisions
(a) The protest committee may take evidence in any way it considers appropriate and may communicate its decision orally.
(b) If the protest committee decides that a breach of a rule has
had no significant effect on the outcome of the match, it may
(1) impose a penalty of one point or part of one point;
(2) order a resail; or
(3) make another arrangement it decides is equitable, which
may be to impose no penalty.
(c) The penalty for breaking rule 14 when damage or injury
results will be at the discretion of the protest committee, and
may include exclusion from further races in the event.

C6.6 Óvási bizottság döntései
(a) Az óvási bizottság bármilyen, az általa megfelelőnek ítélt úton
beszerezheti a bizonyítékokat, és döntéseit szóban közölheti.
(b) Ha az óvási bizottság úgy dönt, hogy egy szabály megsértésnek nincs jelentős hatása a pár versenyének kimenetelére,
akkor dönthet úgy, hogy
(1) egy pontnyi, vagy töredék pontnyi büntetést szab ki;
(2) elrendeli a pár versenyének újravitorlázását; vagy
(3) más, általa jogosnak ítélt intézkedést hozhat, ami az is
lehet, hogy nem ítél meg büntetést.
(c) A 14. szabály olyan megsértéséért, ami kárral vagy sérüléssel
járt, kiszabható büntetés az óvási bizottság jogköre, és tartalmazhatja az esemény további versenyeiről való kizárást is.

C7

C7

PENALTY SYSTEM

BÜNTETÉS RENDSZEREK

C7.1	Deleted Rule
Rule 44 is deleted.

C7.1 Szabályváltozások
A 44. szabály törölve

C7.2 All Penalties
(a) A penalized boat may delay taking a penalty within the limitations of rule C7.3 and shall take it as follows:
(1) When on a leg of the course to a windward mark, she shall
gybe and, as soon as reasonably possible, luff to a closehauled course.
(2) When on a leg of the course to a leeward mark or the
finishing line, she shall tack and, as soon as reasonably
possible, bear away to a course that is more than ninety
degrees from the true wind.

C7.2 Minden büntetés
(a) Egy büntetett hajó halaszthatja büntetését C7.3 szabály korlátozásain belül, és a büntetést a következők szerint kell elvégezni:
(1) amikor a hajó a szél felőli pályajel irányába mutató pályaszakaszon vitorlázik, perdülnie kell, és utána, amilyen
hamar csak lehet, egy élesen szélirányba kell felmennie.
(2) Amikor a hajó a szélalatti pályajel irányába vagy a célvonal
irányába mutató pályaszakaszon vitorlázik, fordulnia kell,
és utána amilyen hamar csak lehet, le kell esnie a valódi
szél irányától több mint kilencven fokba.
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(b) Add to rule 2: ‘When racing, a boat need not take a penalty
unless signalled to do so by an umpire.’
(c) A boat completes a leg of the course when her bow
crosses the extension of the line from the previous mark
through the mark she is rounding, or on the last leg when
she finishes.
(d) A penalized boat shall not be recorded as having finished until
she takes her penalty and sails completely to the course side
of the line and then finishes, unless the penalty is cancelled
before or after she crosses the finishing line.
(e) If a boat has one or two outstanding penalties and the other
boat in her match is penalized, one penalty for each boat shall
be cancelled except that a red-flag penalty shall not cancel or
be cancelled by another penalty.
(f) If a boat has more than two outstanding penalties, the umpires
shall signal her disqualification under rule C5.4.

(b) A 2. szabályhoz a következő mondatot kell hozzáadni:
„Versenyben a hajónak nem szükséges büntetést vállalnia,
hacsak egy döntnök nem jelzi, hogy végezze el.”.
(c) Egy hajó akkor fejez be egy pályaszakaszt, amikor orra keresztezi az előző jel és azon jelen átmenő vonal meghosszabbítását,
amit éppen kerül, illetve az utolsó szakaszon, amikor célba ér.
(d) Egy büntetett hajó addig nem jegyzőkönyvezhető célba értnek,
amíg végre nem hajtotta büntetését és utána teljesen a célvonal
pálya felőli oldalára vitorlázik, és ismét célba ér, kivéve, ha a büntetését törlik mielőtt, vagy miután a hajó keresztezi a célvonalat.
(e) Ha egy hajónak egy vagy két fennálló büntetése van, és párját
a futamban büntetik, mindkét hajó egy büntetését törölni kell,
kivéve a „piros lobogós” büntetés nem töröl, vagy nem törlődik
egy másik büntetés esetén.
(f) Ha egy hajónak kettőnél több fennálló büntetése van, a döntnököknek a hajó kizárását kell jelezni a C5.4 szerint.

C7.3 Penalty Limitations
(a) A boat taking a penalty that includes a tack shall have the
spin-naker head below the main-boom gooseneck from the
time she passes head to wind until she is on a close-hauled
course.
(b) No part of a penalty may be taken inside the zone of a
rounding mark that begins, bounds or ends the leg the boat
is on.
(c) If a boat has one outstanding penalty, she may take the
penalty any time after starting and before finishing. If a boat
has two outstanding penalties, she shall take one of them
as soon as reasonably possible, but not before starting.
(d) When the umpires display a red flag with or soon after a
penalty flag, the penalized boat shall take a penalty as soon
as reasonably possible, but not before starting.

C7.3 Büntetési korlátozások
(a) Amikor egy hajó olyan büntetést végez, amiben egy fordulás van,
akkor hátszélvitorlájának feje legyen a vitorlarúd árbocverete
alatt, attól az pillanattól kezdve, hogy a szélirányon áthaladt, egészen addig, amíg ismét élesen szélnek irányba vitorlázik.
(b) A büntetés egyik része sem végezhető el azon szakasz kezdetét, határát vagy végét jelző kerülendő jel zónáján belül, amin a hajó vitorlázik.
(c) Ha egy hajónak egy fennálló büntetése van, azt rajtolása után,
és célba érése előtt bármikor elvégezheti. Ha egy hajónak két
fennálló büntetése van, az egyiket olyan hamar kell elvégezni,
ahogy az ésszerűen lehetséges, de nem rajtolása előtt.
(d) Amikor a döntnökök piros lobogót tűznek ki egy büntetés lobogóval együtt vagy röviddel az után, a büntetett hajónak olyan hamar
kell elvégezni egy büntetést, ahogy az ésszerűen lehetséges, de
nem rajtolása előtt.

C7.4 Taking and Completing Penalties
(a) When a boat with an outstanding penalty is on a leg to a windward mark and gybes, or is on a leg to a leeward mark or
the finishing line and passes head to wind, she is taking a
penalty.

C7.4 Büntetések elvégzése és befejezése
(a) Amikor fennálló büntetéssel rendelkező hajó egy szél felé lévő
jel felé irányuló pályaszakaszon vitorlázva perdül, vagy egy szél
alatti jel, vagy a célvonal felé irányuló pályaszakaszon vitorlázva
fordul, majd élesen szélbe irányban halad, büntetést hajt végre.
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(b) When a boat taking a penalty either does not take the
penalty correctly or does not complete the penalty as soon
as reasonably possible, she is no longer taking a penalty.
The umpires shall signal this as required by rule C5.6.
(c) The umpire boat for each match shall display blue or
yellow flags or shapes, each flag or shape indicating one
outstanding penalty. When a boat has taken a penalty,
or a penalty has been cancelled, one flag or shape shall
be removed. Failure of the umpires to display or remove
flags or shapes shall not change the number of penalties
outstanding.
C8

PENALTIES INITIATED BY UMPIRES

(b) Amikor egy hajó büntetést hajt végre, és vagy nem végzi azt
el helyesen, vagy nem fejezi be az ésszerű lehetőség szerint
a leghamarabb, akkor többé már nem a büntetést hajtja végre. A döntnököknek ezt a C5.6 szabály szerint jelezni kell.
(c) Mindegyik pár versenyének döntnöki hajóján ki kell tűzni kék
vagy sárga színes lobogókat vagy idomokat, minden egyes
lobogó vagy idom egy fennálló büntetést jelez. Amikor egy
hajó elvégzett egy büntetést, vagy ha egy büntetés törölve
lett, egy idomot el kell távolítani. A döntnökök azon mulasztása, hogy nem tűztek ki, vagy nem távolítottak el idomokat nem
változtatja meg a fennálló büntetések számát.
C8	DÖNTNÖKÖK ÁLTAL KEZDEMÉNYEZETT BÜNTETÉSEK

C8.1 Rule Changes
(a) Rules 60.2(a) and 60.3(a) do not apply to rules for which
penal-ties may be imposed by umpires.
(b) Rule 64.1(c) is changed so that the provision for exonerating
a boat may be applied by the umpires without a hearing,
and it takes precedence over any conflicting rule of this
appendix.

C8.1 Szabályváltozások
(a) A 60.2(a) és 60.3(a) szabályok nem alkalmazandók azon szabályok esetén melyeknél a döntnökök büntetéseket szabhatnak ki.
(b) a 64.1(b) szabály úgy változik, hogy egy hajó mentesítésének
feltételét a döntnökök tárgyalás nélkül alkalmazhatják, és ez
minden más, jelen függelékben lévő, ezzel ütköző szabállyal
szemben elsőbbséget élvez.

C8.2 When the umpires decide that a boat has broken rule 31, 42, C4,
C7.3(c) or C7.3(d) she shall be penalized by signalling her under
rule C5.2 or C5.3. However, if a boat is penalized for breaking a
rule of Part 2 and if she in the same incident breaks rule 31, she
shall not be penalized for breaking rule 31. Furthermore, a boat
that displays an incorrect flag or does not display the correct flag
shall be warned orally and given an opportunity to correct the
error before being penalized.

C8.2 Ha a döntnökök úgy határoztak, hogy egy hajó megsértette a 31.,
42., C4, C7.3(c) vagy C7.3(d) szabályt, a C5.2(b) vagy C5.3 szabály
szerinti jelzés alkalmazásával büntetni kell. Azonban, ha egy hajót
a 2. rész egy szabályának büntettek és az eset során megsértette
a 31. szabályt is, annak megsértése miatt nem büntetendő. Továbbá figyelmeztetni kell azt a hajót, amelyik helytelen lobogót tűzött ki,
vagy nem tűzte ki a helyes lobogót, és lehetővé kell tenni számára,
hogy hibáját javítsa, mielőtt büntetést kapna.

C8.3 When the umpires decide that a boat has
(a) gained an advantage by breaking a rule after allowing for a
penalty,
(b) deliberately broken a rule, or
(c) committed a breach of sportsmanship,she shall be penalized
under rule C5.2, C5.3 or C5.4.

C8.3 Ha a döntnökök úgy határoznak, hogy egy hajó
(a) egy szabály megsértésével, a büntetés ellenére előnyre tett
szert; vagy
(b) szándékosan sértett meg egy szabályt; vagy
(c) sportszerűtlenséget követett el; a C5.2, a C5.3 vagy a C5.4
szabálynak megfelelően büntetni kell.
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C8.4 If the umpires or protest committee members decide that a boat
may have broken a rule other than those listed in rules C6.1(a)
and C6.2, they shall so inform the protest committee for its action
under rule 60.3 and rule C6.6 when appropriate.

C8.4 Amikor a döntnökök, vagy az óvási bizottság tagjai úgy határoznak,
hogy egy hajó olyan szabályt sérthetett meg, amelyik nincs felsorolva
a C6.1(a) vagy C6.2 szabályokban, tájékoztatni kell erről az óvási
bizottságot, hogy járjon el a 60.3 és C6.6 szabályok szerint.

C8.5 When, after one boat has started, the umpires are satisfied that
the other boat will not start, they may signal under rule C5.4
that the boat that did not start is disqualified and the match is
terminated.

C8.5 Amikor a döntnökök meggyőződtek arról, hogy egyik hajó rajtolt, és a
másik hajó nem fog rajtolni, a C5.4 szabálynak megfelelően jelezhetik
azt, hogy a nem rajtolt, ki van zárva, és a párosversenyt befejeződött.

C8.6 When the match umpires, together with at least one other umpire,
decide that a boat has broken rule 14 and damage resulted, they may
impose a half-point penalty without a hearing. The competitor shall
be informed of the penalty as soon as practicable and may request a
hearing. The protest committee shall then proceed under rule C6.6.
Any penalty decided by the protest committee may be more than half
a point. When the umpires decide that a penalty greater than half a
point is appropriate, they shall act under rule C8.4.
C9

REQUESTS FOR REDRESS OR REOPENING; APPEALS;
OTHER PROCEEDINGS

C8.6 Amikor a páros futam döntnökei legalább egy másikkal közösen
úgy döntöttek, hogy egy hajó a 14. szabályt megsértette és ez
kárt eredményezett, óvás nélkül kiszabhatnak egy félpontnyi büntetést. A versenyzőt erről amilyen hamar csak lehet, tájékoztatni
kell, és ő kérhet egy tárgyalást. Az óvási bizottság ezután járjon
el a C6.6 szabály szerint. A bizottság által kiszabott büntetés fél
pontnál több is lehet. Amikor a bizottság szerint fél pontnál nagyobb büntetés a helyénvaló, járjon el a C8.4 szabály szerint.
C9

ORVOSLAT VAGY ÚJRATÁRGYALÁS IRÁNTI KÉRELMEK;
FELLEBBEZÉSEK; EGYÉB ELJÁRÁSOK

C9.1 There shall be no request for redress or an appeal from a decision
made under rule C5, C6, C7 or C8. In rule 66 the third sentence is
changed to ‘A party to the hearing may not ask for a reopening.’

C9.1 A C5, C6, C7, vagy C8, szabály alapján hozott döntéssel szemben nem lehet orvoslatot kérni, illetve fellebbezni. A 66. szabály
harmadik mondata következőre változik: „Az óvástárgyalásban
résztvevő egyik fél sem kérhet újratárgyalást.”

C9.2 A competitor may not base a request for redress on a claim that
an action by an official boat was improper. The protest committee
may decide to consider giving redress in such circumstances but
only if it believes that an official boat, including an umpire boat,
may have seriously interfered with a competing boat.
C9.3 No proceedings of any kind may be taken in relation to any
action or non-action by the umpires, except as permitted in
rule C9.2.

C9.2 A versenyző nem alapozhatja orvoslat iránti kérelmét arra a tényre,
hogy egy hivatalos hajó tevékenysége helytelen volt. Ilyen esetben az
óvási bizottság határozhat úgy, hogy meggondolja az orvoslat megadását, de csak akkor, ha úgy gondolja, hogy egy hivatalos hajó, beleértve a döntnöki hajót is, súlyosan hátráltatott egy versenyző hajót.
C9.3 A döntnökök cselekedetei, illetve azok hiánya miatt semmiféle eljárást nem lehet kezdeményezni, kivéve a C9.2 szabályban foglaltakat.

C10

C10

SCORING

C10.1 The winning competitor of each match scores one point (half a
point each for a dead heat); the loser scores no points.
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PONTOZÁS

C10.1 Minden párosverseny győztese egy pontot kap, (holtverseny esetén fél pontot); a vesztes nem kap pontot.
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C10.2 When a competitor withdraws from part of an event the scores of
all completed races shall stand.

C10.2 Amikor egy versenyző visszavonul az egész verseny egy részéből, minden befejezett futam eredményét érvényben kell tartani.

C10.3 When a multiple round robin is terminated with an incomplete
round robin, only one point shall be available for all the matches
sailed between any two competitors, as follows:

C10.3 Ha egy többszörös, páros körversenysorozat (round-robin) egy
nem befejezett körverseny-sorozattal fejeződik be, minden párosverseny részére, amit bármelyik két versenyző között levitorláztak, csak egy pont áll rendelkezésre az alábbiak szerint:

Number of matches completed between
any two competitors
1
2
3
(etc.)

Points for each win

C10.4 In a round-robin series,
(a) competitors shall be placed in order of their total scores,
highest score first;
(b) a competitor who has won a match but is disqualified for
breaking a rule against a competitor in another match shall
lose the point for that match (but the losing competitor shall
not be awarded the point); and
(c) the overall position between competitors who have sailed in
different groups shall be decided by the highest score.
C10.5In a knockout series the sailing instructions shall state the
minimum number of points required to win a series between
two competitors. When a knockout series is terminated it
shall be decided in favour of the competitor with the higher
score.
C11

TIES

C11.1 Round-Robin Series
In a round-robin series competitors are assigned to one or more
groups and scheduled to sail against all other competitors in their
group one or more times. Each separate stage identified in the
event format shall be a separate round-robin series irrespective
of the number of times each competitor sails against each other
competitor in that stage.
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Bármely két versenyző között
befejezett párosversenyek száma
1
2
3
(etc.)

One point
Half a point
A third of a point

Minden győző pontja
Egy pont
Fél pont
Egyharmad pont

C10.4	Egy páros körversenysorozatban,
(a) a versenyzőket összes pontszámuk szerint kell besorolni, a
legmagasabb összes pontszám nyer;
(b) ha egy versenyző megnyert egy párosversenyt, de kizárták,
mert egy másik párban küzdő versenyző ellen szabályt sértett,
elveszti a megnyert párosversenyért járó pontját (azonban a
párja sem kap pontot); és
(c) a különböző csoportokban küzdő versenyzők között a végső
helyeket a legmagasabb pontszámok alapján kell eldönteni.
C10.5 Egy kieséses sorozat esetén a versenykiírásban kell meghatározni azt a legkisebb pontszámot, amivel meg lehet nyerni két
versenyző közötti sorozatot. Amikor egy kieséses sorozat befejeződik, azt a legmagasabb pontszámú versenyző javára kell eldönteni.
C11

HOLTVERSENYEK

1.1	Páros körversenysorozatok
Páros körversenysorozatban (Round-robin) a versenyzők egy
vagy több csoportba vannak beosztva és csoportjuk minden másik versenyzője ellen, egy vagy több alkalommal vitorláznak. E
versenyformában meghatározott minden külön szakasz egy külön páros körversenysorozat, függetlenül attól, hogy a versenyzők, - ezen szakaszon belül, - hányszor találkoztak egymással.
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Ties between two or more competitors in a round-robin series
shall be broken by the following methods, in order, until all
ties are broken. When one or more ties are only partially
broken, rules C11.1(a) to C11.1(e) shall be reapplied to
them. Ties shall be decided in favour of the competitor(s)
who
(a) placed in order, has the highest score in the matches between
the tied competitors;
(b) when the tie is between two competitors in a multiple round
robin, has won the last match between the two competitors;
(c) has the most points against the competitor placed highest
in the round-robin series or, if necessary, second highest,
and so on until the tie is broken. When two separate ties
have to be resolved but the resolution of each depends
upon resolving the other, the following principles shall be
used in the rule C11.1(c) procedure:
(1) the higher-place tie shall be resolved before the lowerplace tie, and
(2) all the competitors in the lower-place tie shall be treated as
a single competitor for the purposes of rule C11.1(c);
(d) after applying rule C10.4(c), has the highest place in the
different groups, irrespective of the number of competitors
in each group;
(e) has the highest place in the most recent stage of the event
(fleet race, round robin, etc.).

Egy páros körversenysorozatban a holtversenyeket a következő módszerekkel, azokat mind addig egymás után alkalmazva, amíg a holtverseny még fennáll, kell eldönteni. Amikor egy vagy több holtverseny
csak részben dőlt el, a maradék holtverseny feloldására ismételten alkalmazni kell C11.1(a) ponttól a C11.1(e) pontig terjedő szakaszokat.
Holtversenyeket azon versenyző javára kell eldönteni, amelyik
(a) sorrendbe állítva, a legmagasabb pontszámmal rendelkezik a
holtversenyben lévők közötti párosversenyekben.
(b) az utolsó párosversenyt nyerte a két versenyző közül, egy
többszörös páros körversenyben, amikor két résztvevő között
áll fenn holtverseny.
(c) magasabb pontszámot ért el a páros körversenyben legmagasabbra rangsorolt versenyző ellen futott párosversenyben; ha
szükséges, a következő legjobb versenyzővel szemben elért pontokat is figyelembe véve, és így tovább mind addig, amíg a holtversenyt feloldják. Amikor két különálló holtversenyt kell feloldani, de
az egyik feloldása függ a másik feloldásától, az alábbi elveket kell
figyelembe venni a C11.1(c) szabálybeli módszernél:
(1) a magasabb helyen lévő holtversenyt kell feloldani az alacsonyabb helyen lévő előtt, és
(2) az alacsonyabb helyen lévő holtversenyben lévőket egy
versenyzőként kell tekinteni a C11.1(c) szabály alkalmazása szempontjából.
(d) a C10.4(c) szabály alkalmazása után, aki a legmagasabb
hellyel rendelkezik a különböző csoportokban, függetlenül a
csoportok létszámától.
(e) a legmagasabb helyet érte el az esemény legutóbbi szakaszában (flotta verseny, páros körverseny, stb.).

C11.2	Knockout Series
Ties (including 0–0) between competitors in a knockout series
shall be broken by the following methods, in order, until the tie
is broken. The tie shall be decided in favour of the competitor
who
(a) has the highest place in the most recent round-robin series,
applying rule C11.1 if necessary;
(b) has won the most recent match in the event between the tied
competitors.

C11.2	Kieséses sorozatok
Két versenyző közti kieséses sorozatbeli holtversenyek (beleértve a 0-0-t
is) az alábbi módszerek, sorrend szerinti, felhasználásával oldhatók fel.
A holtversenyt annak a versenyző javára kell eldönteni, amelyik
(a) a legmagasabb helyet érte el a legutóbbi páros körversenyben a C 11.1 szabály szükség szerinti alkalmazásával.
(b) a holtversenyben lévők között az esemény legutolsó párosversenyét nyerte.
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C11.3 Remaining Ties
When rule C11.1 or C11.2 does not resolve a tie,
(a) if the tie needs to be resolved for a later stage of the event (or
another event for which the event is a direct qualifier), the tie
shall be broken by a sail-off when practicable. When the race
committee decides that a sail-off is not practicable, the tie shall
be decided in favour of the competitor who has the highest
score in the round-robin series after eliminating the score for
the first race for each tied competitor or, should this fail to
break the tie, the second race for each tied competitor and
so on until the tie is broken. When a tie is partially resolved,
the remaining tie shall be broken by reapplying rule C11.1 or
C11.2.
(b) to decide the winner of an event that is not a direct qualifier
for another event, or the overall position between competitors
eliminated in one round of a knockout series, a sail-off may be
used (but not a draw).
(c) when a tie is not broken any monetary prizes or ranking points
for tied places shall be added together and divided equally
among the tied competitors.
Note: A Standard Notice of Race and Standard Sailing Instructions
for match racing are available from the ISAF.

C11.3 Maradék holtversenyek
Amikor a C11.1 vagy C11.2 szabály nem oldja fel a holtversenyt:
(a) Ha a holtverseny feloldása szükséges az esemény egy további szakaszához (vagy egy másik esemény miatt, aminek ez
egy közvetlen minősítő versenye), akkor azt, ha gyakorlatilag
lehetséges, szétvitorlázással kell feloldani. Amikor a versenyrendezőség úgy dönt, hogy a szétvitorlázás nem kivitelezhető,
a holtversenyt annak a versenyzőnek a javára kell eldönteni,
amelyiknek magasabb pontszáma van a körversenysorozaton belül, azután, hogy kiejtették az első futam pontszámait
minden holtversenyben lévő versenyző esetén vagy, ha ez
nem elég a feloldáshoz, a második, és a további futamban
kell ezt elvégezni mindaddig míg a holtversenyt feloldották a
C11.1 vagy C11.2 ismételt alkalmazásával.
(b) Egy esemény győztesének eldöntésére, amelyik nem egy
közvetlen minősítője egy másiknak, vagy egy kieséses sorozat egy fordulójában a kiesők meghatározásához szükséges
végleges helyezés eldöntéséhez szétvitorlázás alkalmazható
(de nem a sorshúzás).
(c) Amikor egy holtverseny nem kerül feloldásra, a holtversenybeli helyekre jutó pénz-díjakat vagy a ranglista pontokat össze
kell adni, és a holtversenyben lévő versenyzők között egyenlő
arányban ki kell osztani.
Megjegyzés: A párosversenyek számára szabványos Versenykiírás és Versenyutasítás van, és beszerezhető az ISAF-tól.
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APPENDIX D

– TEAM RACING RULES

D FÜGGELÉK – A csapatverseny szabályai

Team races shall be sailed under The Racing Rules of Sailing as
changed by this appendix. If umpires will be used the sailing instructions shall so state.

A csapatversenyeket az ebben a függelékkel módosított Vitorlázás Versenyszabályai szerint kell vitorlázni. Ha döntnökök lesznek a versenyen,
azt a Versenyutasításnak tartalmazni kell.

D1

D1

CHANGES TO THE RACING RULES

VÁLTOZÁSOK A VERSENYSZABÁLYOKBAN

D1.1 Changes to the Definitions and the Rules of Part 2
(a) In the definition Zone the distance is changed to two hull
lengths.
(b) The second sentence of rule 18.2(b) is changed to ‘If a boat
is clear ahead when she reaches the zone, or she later
becomes clear ahead when another boat passes head to
wind, the boat clear astern at that moment shall thereafter
give her mark-room.’
(c) Rule 18.4 is deleted.
(d) Add new rule 23.3: ‘A boat that has finished shall not act to
interfere with a boat that has not finished.’
(e) Add new rule 23.4: ‘When boats in different races meet,
any change of course by either boat shall be consistent
with com-plying with a rule or trying to win her own
race.’

D1.1 A Meghatározások és a 2. rész szabályainak változása:
(a) A meghatározások Zóna címszavában a távolság két hosszra
változik.
(b) A 18.2(b) szabály első mondata a következőre változik:
„Ha egy hajó tisztán elől van, amikor eléri a zónát vagy
később tisztán elől helyzetbe kerül, amikor másik hajó átjut
a szélbeállás irányán, ebben az időpontban a tisztán hátul
lévőnek kell számára jel-helyet adni”.
(c) A 18.4 szabály törölve.
(d) Új 22.3 szabály: „Egy hajó, amelyik célba ért nem zavarhat
egy másikat, amelyik még nem ért célba.”
(e) Új 22.4 szabály: „Amikor különböző futamokban vitorlázó
hajók találkoznak, bármelyikük irányváltoztatása egyértelműen feleljen meg egy szabálynak vagy irányuljon saját
futama megnyerésére.

D1.2 Other Additional Rules
(a) There shall be no penalty for breaking a rule of Part 2 when
the incident is between boats on the same team and there
is nocontact.
(b) Add to rule 41: ‘However, a boat may receive help from
another boat on her team provided electronic communication
is not used.’
(c) A boat is not eligible for redress based on damage or injury
caused by another boat on her team.
(d) The first sentence of rule 45 is deleted.

D1.2 Más kiegészítő szabályok
(a) Két csapattárs hajó között a 2. rész szabályainak megsértéséért nem kell büntetést vállalni, feltéve, ha nem történt köztük
érintkezés.
(b) A 41. szabályt ki kell egészíteni a következővel: „Azonban
egy hajó saját csapatbeli másik hajótól kaphat segítséget,
feltéve, hogy elektronikus kapcsolattartásra nem került sor.”
(c) Egy saját csapattárs okozta sérülés miatt, e sérülésre alapozva, a hajó nem jogosult orvoslatra.
(d) A 45. szabály első mondata törölve.
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D2

PROTESTS AND PENALTIES

D2.1 Protests and Exoneration
(a) Rule 60.1(a) is changed to ‘protest another boat, but not for an
alleged breach of a rule of Part 2 unless she was involved in
the incident or the incident involved contact between members
of the other team; or’.
(b) The third sentence of rule 61.1(a) and all of rule 61.1(a)(2) are
deleted.
(c) A boat that, while racing, may have broken a rule of Part 2
(except rule 14 when she has caused damage or injury) or
rule 42 may take a One-Turn Penalty under rule 44.2.
(d) The sailing instructions may state that rule D2.4(b) applies to
all protests.
D2.2 Umpired Races
Races to be umpired shall be identified either in the sailing instructions or by the display of flag U no later than the warning signal.
(a) When a boat protests under a rule of Part 2 or under rule
31, 42 or 44, she is not entitled to a hearing. Instead, when
the pro-tested boat fails either to acknowledge breaking a rule
or to take the appropriate penalty, the protesting boat may
request a decision by conspicuously displaying a yellow flag
and hailing ‘Umpire’.
(b) An umpire shall signal a decision as follows:
(1) A green and white flag or a green flag means ‘No
penalty’.
(2) A red flag means ‘One or more boats are penalized.’
The umpire shall hail or signal to identify each boat to be
penalized.
(c) A boat penalized under rule D2.2(b)(2) shall take a Two-Turns
Penalty under rule 44.2.
(d) PENALTIES INITIATED BY UMPIRES An umpire may take
action without a protest by another boat when
(1) a boat breaks rule 31 or 42, or a rule of Part 2 through
contact with another boat on her team, and does not
take a penalty;
(2) a boat fails to comply with rule D2.2(c);
(3) a boat commits a breach of sportsmanship;
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D2	ÓVÁSOK ÉS BÜNTETÉSEK
D2.1	Óvások és mentesítések
(a) A 61.1(a) szabály a következőként változik: „óvhat egy másik
hajót, de a 2. rész szabályainak feltételezett megsértéséért
csak akkor, ha részese volt az esetnek, vagy az eset másik
csapat tagjai közötti érintkezést hozott, vagy
(b) A 61.1(a) szabály harmadik mondata és az egész 61.1(a)(2) törölve.
(c) Az a hajó, amelyik versenyben, megsérthette a 2. rész valamelyik szabályát, (kivéve a 14. szabályt, ha kárt vagy sérülést okozott) vagy a 42. szabályt, vállalhat egy egy-fordulós büntetést.
(d) A versenyutasítás előírhatja, hogy a D2.4(b) szabály érvényes
az összes óvásra.
D2.2 Döntőbírákkal rendezett versenyek
Azt a tényt, hogy a versenyt döntőbíráskodással rendezik, vagy a
versenykiírásban kell előírni, vagy az „U” lobogónak, a figyelmeztető jelzésnél nem később történő kitűzésével kell jelezni.
(a) Ha egy hajó a 2. rész egy szabálya alapján óv, vagy a 31., a
42. vagy a 44. szabályok alapján, nincs joga óvástárgyalásra. Ehelyett, ha az óvott hajó nem ismeri el, hogy megsértett
egy szabályt, vagy nem hajt végre egy megfelelő büntetést,
az óvó kérhet döntnöki ítéletet azzal, hogy kitűz egy sárga
lobogót és a „Döntnök” szót kiáltja.
(b) A döntnök a következők szerint jelezze döntéseit:
(1) Zöld és fehér vagy egy zöld lobogó jelentése: „Nincs büntetés kiszabva”.
(2) Egy piros lobogó jelentése: „Egy vagy több hajó büntetve.” A döntnök kiáltásával vagy jelzéssel határozza meg a büntetett hajókat.
(c) A D2.2(b)(2) szabály alapján büntetett hajónak a „Két-fordulós”
büntetést kell végrehajtani, a 44.2 szabállyal összhangban.
(d) DÖNTNÖK ÁLTAL KEZDEMÉNYEZETT BÜNTETÉSEK
Egy döntnök egy másik hajó óvásának hiányában is kezdeményezhet amikor
(1) egy hajó megsérti a 31.1 vagy a 42. szabályt, vagy a 2.
rész egy szabályát azzal, hogy érintkezett saját csapatának egy másik hajójával és nem végez el egy büntetést,
(2) egy hajó nem felel meg a D 2.2(c) előírásának,
(3) egy hajó a sportszerűség ellen vét, vagy
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(4) a boat breaks rule 14 when damage or injury may have
been caused; or
(5) a boat or her team gains an advantage despite taking a
penalty.The umpire may impose a penalty of one or more
turns, each including one tack and one gybe, signalled by
displaying a red flag and hailing the boat accordingly, or
report the incident to the protest committee, signalled by
displaying a black flag, or both.

(4) egy hajó megsérti a 14. szabályt amikor kár vagy sérülés
történhetett,
(5) egy hajó vagy csapat előnyt szerez a büntetés vállalása ellenére.
A döntnök kiszabhat egy vagy több fordulós büntetést, amelyek
mindegyike egy fordulást és egy perdülést tartalmazzanak, azáltal, hogy kitűzi a piros lobogót és kiáltással megfelelően értesíti
a hajót, vagy pedig jelenti az esetet az óvási bizottságnak, mely
esetben ezt a fekete, vagy mindkét lobogó kitűzésével jelzi.

D2.3 Alternative Umpiring Rules
Each of these rules applies only if the sailing instructions so state.
(a) SINGLE-FLAG PROTEST PROCEDURE
Rule D2.2(a) is replaced by When a boat protests under a
rule of Part 2 or under rule 31, 42 or 44, she is not entitled
to a hearing. Instead, a boat involved in the incident
may promptly acknowledge breaking a rule and take the
appropriate penalty. If no boat takes a penalty, an umpire
shall decide whether any boat has broken a rule, and shall
signal the decision in compliance with rule D2.2(b).
(b) RACES WITH LIMITED UMPIRING
Rule D2.2 applies, except that when a boat complies
with rule D2.2(a) and either there is no decision signalled
or an umpire displays a yellow flag signalling he has
insufficient facts to decide, the protesting boat is entitled
to a hearing.

D2.3 Alternatív döntnöki szabályok
Az miden egyes alábbi szabály csak akkor alkalmazható, ha a versenyutasítás erről intézkedik.
(a) EGYLOBOGÓS ÓVÁSI ELJÁRÁS
A D2.2(a) szabály az alábbi által van helyettesítve: Amikor egy
hajó a 2. rész egy szabálya alapján óv, vagy a 31.1, a 42., a
44. szabályok alapján nincs joga óvástárgyalásra, kivéve a 14.
szabály alapján, amikor sérülés vagy kár következett be. Ehelyett, az esetben érintett hajó azonnal elismerheti egy szabály
megsértését, és elvégezheti a megfelelő büntetést. Ha egyik
hajó sem hajt végre büntetést, a döntnöknek kell megítélni, hogy
történt e szabálysértés és döntését jelezni kell a D2.2(b) szabállyal összhangban.
(b) KORLÁTOZOTT DÖNTNÖKI VERSENYEK
A D2.2 szabály érvényes, kivéve, amikor egy hajó megfelel a
D2.2(a) szabálynak és vagy nincs döntés jelezve, vagy egy döntnök sárga lobogót tűz ki, jelezve, hogy elégtelen ténnyel rendelkezik a döntéshez. Ekkor az óvó hajónak joga van óvástárgyalásra.

D2.4 Additional Protest and Redress Rules When Races Are
Umpired
(a) Neither the race committee nor the protest committee shall
protest a boat for breaking a rule listed in rule D2.2(a). However, upon receipt of a report from any source, the protest
committee may protest a boat under rule 14 when damage or
injury is alleged.
(b) Protests and requests for redress need not be in writing.
The protest committee may take evidence in any way it
considers appropriate and may communicate its decision
orally.

D2.4	Pótlólagos óvási és orvoslati szabályok döntnökökkel folyó
versenyeken
(a) Sem a versenyvezetőség sem a versenybíróság nem óvhat
egy hajót a D2.2(a)-ban felsorolt szabályok megsértéséért.
Azonban bármilyen forrásból kapott értesülés alapján, amely
szerint egy hajó sérülést vagy kárt szenvedhetett egy esetben, a 14. szabály alapján óvhat.
(b) Az óvásokat és orvoslati kérelmeket nem szükséges írásban
benyújtani, Az óvási bizottság a neki megfelelő bármilyen módon beszerezheti a bizonyítékokat, és döntéseit szóban közölheti.
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(c) There shall be no request for redress or appeal by a boat
arising from a decision, action or non-action by an umpire.
The protest committee may decide to consider giving redress
when it believes that an official boat, including an umpire
boat, may have seriously interfered with a competing boat.
D3

SCORING A RACE

D3

D3.1 (a) Each boat finishing a race, whether or not rule 28.1 has been
complied with, shall be scored points equal to her finishing place.
All other boats shall be scored points equal to the num-ber of
boats entitled to race.
(b) In addition, a boat’s points shall be increased as follows:
Rule broken

Penalty points

Rule 28.1 when as a result she or her team has gained
an advantage

10

Any other rule broken while racing for which a penalty
has not been taken

6

(c) After a hearing the protest committee may penalize as follows:
(1) When a boat has broken a rule and as a result her team
has gained an advantage, it may increase that boat’s points.
(2) When a boat has broken rule 1 or 2, rule 14 when she has
caused damage or injury, or a rule when not racing, it may
penalize the boat’s team by half or more race wins, or it may
impose no penalty.
(d) The team with the lower total points wins the race. If the totals
are equal, the team that did not have the first-place boat
wins.
D3.2 When all boats on one team have finished, retired or failed to
start, the race committee may stop the race. The other team’s
boats racing at that time shall be scored the points they would
have received had they finished.
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(c) A döntnökök ítéletei, tevékenységeik, ill. azok elmaradása nem
lehet alapja orvoslat iránti kérelemnek, illetve fellebbezésnek. Az
óvási bizottság dönthet úgy, hogy mérlegeli az orvoslat megadását, ha úgy gondolja, hogy egy hivatalos hajó, a döntnöki hajókat
is beleértve, súlyosan akadályozott egy versenyző hajót.
FUTAMOK PONTSZÁMÍTÁSA

D3.1 (a) Minden egyes hajó, amelyik egy futamban célba ért, függetlenül attól, hogy teljesítette-e, vagy nem a 28.1 szabály követelményeit, a célbaérési helyével egyenlő számú pontot kapja. Az
összes többi hajó a versenyezni jogosult hajók számával megegyező pontot kapja.
(b) Ezeken túlmenően, egy hajó pontjait az alábbiak szerint meg
kell emelni:
Megsértett szabály

Büntető pont

A 28.1, amikor a hajó vagy csapata előnyt szerzett

10

A versenyzés során minden más szabály, amelyért a
büntetést nem vállalták

6

(c) Egy óvástárgyalás után az óvási bizottság a következők szerint büntethet:
(1) Amikor egy hajó megsértett egy szabályt, és ennek következtében csapata előnyt szerzett, megemelheti ennek a
hajónak pontszámát.
(2) Amikor egy hajó megsértette az 1., a 2. vagy a 14. szabályt
és kárt vagy sérülést okozott, vagy megsértett egy szabályt, amikor nem volt versenyben, büntetheti a hajó csapatát fél vagy több
futam győzelemmel, és el is tekinthet a büntetés kiszabásától.
(d) A legalacsonyabb összpontszámú csapat nyeri a versenyt. Ha
az összpontszám egyenlő az a csapat nyer, amelyiknek nincs
első helyezett hajója.
D3.2 Ha egy csapat összes hajója célba ért, kiállt, vagy nem rajtolt, a
Versenyvezetőség befejezheti a versenyt. A másik csapat ekkor
versenyző hajóit úgy kell pontozni, ahogy azok célba értek volna.
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D4

SCORING A SERIES

D4

VERSENYSOROZAT PONTSZÁMÍTÁSA

D4.1 When two or more teams are competing in a series, the winner
shall be the team scoring the greatest number of race wins. The
other teams shall be ranked in order of number of race wins.

D4.1 Ha két vagy több csapat küzd egy versenysorozatban, a versenysorozat győztese az a csapat, amelyik a több futamot nyerte. A
többi csapat az általuk elért győzelmek számának megfelelő sorrendben követik a győztest.

D4.2 When necessary, ties in a completed series shall be broken using,
in order,
(a) the number of races won when the tied teams met;
(b) the points scored when the tied teams met;
(c) if two teams remain tied, the last race between them;
(d) total points scored in all races against common opponents;
(e) a sail-off if possible, otherwise a game of chance.
If a tie is partially resolved by one of these, then the remaining tie
shall be broken by starting again at rule D4.2(a).

D4.2 Ha szükséges, a holtversenyeket az alábbi sorrendben felsoroltak szerint kell eldönteni:
(a) a holtversenyben lévő csapatok találkozásakor megnyert futamok száma alapján,
(b) a holtversenyben lévő csapatok egymással való találkozásuk
pontjai szerint;
(c) ha két csapat holtversenyben marad, a közöttük zajló utolsó
futam szerint;
(d) közös ellenféllel szemben futott összes futam összes pontszáma alapján;
(e) ha lehetséges szétvitorlázással, különben sorshúzással.
Ha a holtversenyt a fentiekkel csak részlegesen lehet feloldani, a
fennmaradókat ismét a D4.2(a) újrakezdésével kell eldönteni.

D4.3 If a series is not completed, teams shall be ranked according
to the results from completed rounds, and ties shall be broken
whenever possible using the results from races between the tied
teams in the incomplete round. If no round has been completed,
teams shall be ranked in order of their percentages of races
won. Other ties shall be broken as provided in rule D4.2.

D4.3 Ha egy sorozat nincs befejezve, a csapatokat a befejezett fordulók
eredménye szerint kell rangsorolni, és a holtversenyeket közöttük
a befejezetlen forduló futamainak eredményeinek felhasználásával kell eldönteni. Ha nincs befejezett forduló, akkor a csapatokat
a nyert futamaik százalékaránya szerint kell rangsorolni. Ezután
a D4.2 alkalmazásával kell eldönteni a holtversenyeket.

D5

D5

BREAKDOWNS WHEN BOATS ARE SUPPLIED BY THE
ORGANIZING AUTHORITY

D5.1 A supplied boat suffering a breakdown, and seeking redress as a
result, shall display a red flag at the first reasonable opportunity
and, if possible, continue racing. The race committee shall decide
redress as provided in rules D5.2 and D5.3.
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A RENDEZŐ HATÓSÁG ÁLTAL ADOTT HAJÓK HIBÁI

D5.1 Egy kiosztott és meghibásodást elszenvedő hajó, amelyik emiatt
orvoslatot kér, az első ésszerű alkalommal tűzzön ki egy piros lobogót,
és ha lehetséges, versenyezzen tovább. A Versenyvezetőség az
orvoslatot a D5.2 és D5.3 szerint ítélje meg.
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D5.2 When the race committee decides that the boat’s finishing
position was made significantly worse, that the breakdown was
through no fault of the crew, and that in the same circumstances
a reasonably competent crew would not have been able to avoid
the breakdown, it shall make as equitable a decision as possible.
This may be to order the race to be resailed or, when the boat’s
finishing position was pre-dictable, award her points for that
position. Any doubt about a boat’s position when she broke down
shall be resolved against her.

D5.2 Ha a versenyvezetőség úgy dönt, hogy a hajó befutási helye
lényegesen rosszabb lett, és a meghibásodás nem a legénység
hibájából következett be, valamint hasonló körülmények között
kellő felkészültségű legénység sem kerülhette volna el a
meghibásodást, akkor a lehető legméltányosabb döntést hozza
meg. Ez lehet a futam újravitorlázásának elrendelése, vagy ha
a hajó befutási helye kiszámítható volt, úgy annak a helynek
megfelelő pontszám odaítélése. Ha a hajó meghibásodásakor
elfoglalt helye kétséges volt, a kételyt a hajó kárára kell feloldani.

D5.3 A breakdown caused by defective supplied equipment or a
breach of a rule by an opponent shall not normally be determined
to be the fault of the crew, but one caused by careless handling,
capsizing or a breach by a boat on the same team shall be. Any
doubt about the fault of the crew shall be resolved in the boat’s
favour.

D5.3 Egy hibás felszerelési tárgy, vagy egy ellenfél által megsértett
szabály okozta meghibásodást, rendes körülmények között nem
róják fel a legénység hibájának, azonban gondatlan kezelés,
felborulás, vagy azonos csapathoz tartozó hajó szabálysértése
miatt bekövetkező meghibásodást igen. A legénység hibájának
megítélésében lévő bármely kételyt a hajó javára kell eldönteni.

162

163

APPENDIX E – RADIO-CONTROLLED BOAT
RACING RULES

E FÜGGELÉK – RÁDIÓ-TÁVIRÁNYÍTÁSÚ
VITORLÁSVERSENY

Races for radio-controlled boats shall be sailed under The Racing Rules
of Sailing as changed by this appendix.

A rádió-távirányítású hajók versenyeit a jelen függelék által módosított
Vitorlázás versenyszabályai szerint kell rendezni.

E1

E1

TERMINOLOGY, RACE SIGNALS,DEFINITIONS AND
FUNDAMENTAL RULES

TERMINOLÓGIA, VERSENYJELZÉSEK,
MEGHATÁROZÁSOK ÉS ALAPVETŐ SZABÁLYOK

E1.1 Terminology
‘Boat’ means a boat that is radio-controlled by a competitor who is
not on board. For ‘race’ used as a noun outside this appendix and
outside Appendix A read ‘heat’. In this appendix, a race consists
of one or more heats and is completed when the last heat in the
race is finished. An ‘event’ consists of one or more races.

E1.1 Terminológia
„Hajó” jelenti, azt a vitorlást, amit rádió-távirányítással vezet egy
versenyző, aki nincs a hajó fedélzetén. Ezen függeléken kívül a
„futam”(race) főnév „menetet”(heat) jelent. Ebben a függelékben
egy futam (race) egy vagy több menetből(heat) áll, és akkor fejeződik be, ha utolsó menetének vége van. „Esemény” (event)
egy vagy több futamot jelent. „sorozatok” (series) meghatározott
számú futamot vagy eseményt jelentenek.

E1.2 Race Signals
The section Race Signals is deleted. All signals shall be made orally or
by other sounds described in this appendix or the sailing instruc-tions.

E1.2 Versenyjelzések
A Versenyjelzések nem alkalmazandók. Minden jelzést szóban,
vagy jelen függelékben meghatározott, más hanggal kell adni

E1.3 Definitions
(a) Add to the definition Interested Party: ‘but not a competitor
when acting as an observer’.
(b) In the definition Zone the distance is changed to four hull
lengths.

E1.3 Meghatározások
(a) Az érdekelt fél meghatározása kiegészül: „de nem egy versenyző, amikor mint megfigyelő működik.”
(b) A zóna meghatározásában a hossz négy hajóhosszra változott:

E1.4 Personal Flotation Devices
Rule 1.2 is changed to ‘When on board a rescue boat, each
competi-tor is responsible for wearing a personal flotation device
adequate for the conditions.’

E1.4	Egyéni úszóeszközök
Az 1.2 szabályt a következővel kell helyettesíteni: „Amikor
a versenyzők egy mentőhajón tartózkodnak, mindegyikük
felelős viselni a körülményeknek megfelelő egyéni úszóeszközt.

E1.5 Aerials
Transmitter aerial extremities shall be adequately protected.
When a protest committee finds that a competitor has broken
this rule it shall either warn him and give him time to comply or
penalize him.

E1.5 Antennák
Az adóantennák kiálló végeit megfelelő védelemmel kell ellátni.
Amikor egy óvási bizottság azt találja, hogy egy versenyző megsértette ezt a szabályt, akkor akár figyelmeztetni kell erre, és időt
kell biztosítani a kijavításra, vagy büntetésben is részesítheti őt.
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E2

PART 2 WHEN BOATS MEET
Rule 22 is changed to

E2

22 CAPSIZED OR ENTANGLED
If possible, a boat shall avoid a boat that is capsized or entangled,
or has not regained control after capsizing or entan-glement. A
boat is capsized when her masthead is in the water. Two or more
boats are entangled when lying together for a period of time
so that no boat is capable of manoeuvring to break free of the
other(s).
E3

PART 3 – CONDUCT OF A RACE

E3.1 Races with Observers
The race committee may appoint race observers, who may be
competitors. They shall remain in the control area while boats are
racing and they shall hail and repeat the identity of boats that
contact a mark or another boat. Such hails shall be made from the
control area. Observers shall report all unresolved incidents to the
race committee at the end of the heat.
E3.2 Course Board
Rule J2.1(4) is deleted. A course board showing the course and
the limits of the control area and launching area(s) shall be located
next to or within the control area with information clearly visible to
competitors while racing.

2. RÉSZ - HAJÓK TALÁLKOZÁSA
A 21. szabály helyett az alábbi érvényes:
22 BORULVA VAGY ÖSSZEAKADVA
Ha lehetséges, egy hajó kerüljön ki egy felborult vagy összeakadt
hajót, vagy azt, amelyik a borulás vagy összeakadás után még
nem nyerte vissza vezérelhetőségét. Egy hajó borult, amikor árbocának csúcsa a vízben van. Két vagy több hajó összeakadt
amikor, együtt fekszenek a vízben egy bizonyos ideig úgy, hogy a
másiktól/többitől való megszabadulásuk érdekében nem képesek
manőverezni.

E3

3. RÉSZ – VERSENY VEZETÉSE

E3.1	Verseny, megfigyelőkkel
A Versenyvezetőség kijelölhet megfigyelőket a verseny követésére, akik versenyzők is lehetnek. Ezek kötelessége két hajó ütközésekor, vagy egy hajó bójaérintésekor kiáltással, ismételten azonosítani a hajókat. A hajók versenyzése alatt az irányító területen kell
nekik tartózkodni. A megfigyelők kötelesek, a futam befejeztével,
minden megoldatlan eseményt jelenteni, a Versenyvezetőségnek.
E3.2 Versenytábla
Az J2.1(4) szabály törölve. Úgy kell egy versenytáblát, amelyik
bemutatja a versenyterületet, valamint az irányítóterület határait,
elhelyezni az irányítóterület közelében, vagy azon belül, hogy azt
a versenyben lévő résztvevők tisztán láthassák.

E3.3 Control and Launching Areas
The control and launching area(s) shall be defined by the sailing
instructions. Competitors racing shall remain in the control
area while a heat is in progress, except that competitors may
briefly go to and return from the launching area to perform
functions permitted in rule E4.5. Competitors not racing shall
remain outside the control and launching areas except when
offering assistance under rule E4.2 or when acting as race
observers.

E3.3 Irányító- és vízrebocsátási terület
Az irányító és vízre tételi területeket a Versenyutasításban kell meghatározni. A versenyző résztvevők és a megfigyelők, egy futam alatt,
maradjanak a kijelölt irányító-területen belül, kivéve azt a rövid időt,
amikor az E4.5 szabály által megengedett tevékenységeket végzik.
Nem versenyző résztvevőknek az irányító-területen kívül kell tartózkodni kivéve, ha az E4.2 szabály alapján segítséget nyújtanak, vagy
mint megfigyelők tevékenykednek.

E3.4	Deleted Rules
The second sentence of rule 25 and all of rule 33 are deleted.

E3.4	Törölt szabályok
A 25. szabály második mondata és a teljes 33. szabály törölve.
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E3.5 Starting Races
Rule 26 is changed to
Audible signals for starting a heat shall be at one-minute intervals
and shall be a warning signal, a preparatory signal and a starting
signal. During the minute before the starting signal, oral signals
shall be made at ten-second intervals, and during the final ten
seconds at one-second intervals. Each signal shall be timed from
the beginning of its sound.

E3.5 Futamok rajtoltatása
A 26. szabályt a következővel kell helyettesíteni:
„Egy menet rajtoltatására hallható jelzéseket kell adni, egy-perces időközönként, és azok a következők: Figyelmeztető-, Előkészítő-, és Rajtjelzés. A rajtjelzés előtti utolsó perc során, tíz másodpercenként szóbeli
jelzéseket kell adni, és az utolsó tíz másodpercben minden másodpercet jelezni kell. A rajt a rajtjelzés elhangzásának kezdetekor van.”

E3.6 Starting Penalties
In rules 29.1 and 30 the word ‘crew’ is deleted. Throughout rule 30
oral announcements shall be used instead of flag signals.

E3.6 Rajtolási büntetések
A 29.1 és 30. szabályokban törölve van a „legénység” szó. A teljes 30. szabályban a lobogó jelzéseket szóbeli jelzéssel kell behelyettesíteni.

E3.7 Starting and Finishing Lines
The starting and finishing lines shall be tangential to, and on the
course side of, the starting and finishing marks.

E3.7 Rajt-, és célvonalak
A rajt-, és célvonal érintse a rajt és cél pályajeleket, és legyenek
azok a versenyterület felé eső oldalaikon.

E3.8 Individual Recall
In rule 29.1 replace all after ‘the race committee shall promptly’
with ‘twice hail “Recall (sail numbers)” ’.

E3.8 Egyéni visszahívás
A 29.1 szabály a következőképpen változik: törölni kell mindent
a„…, a versenyvezetőségnek azonnal”-t követő szöveget, és be
kell írni:…”kétszer kell kiáltani: „(vitorlaszám) Vissza!”

E3.9 General Recall
In rule 29.2 replace all after ‘the race committee may’ with ‘twice
hail “General recall” and make two loud sounds. The warning
signal for a new start for the recalled class shall be made shortly
thereafter, and the starts for any succeeding classes shall follow
the new start.’

E3.9 Általános visszahívás
A 29.2 szabály változott. A „versenyvezetőség visszahívást jelezhet” utáni szöveget helyettesíteni kell az: „Általános visszahívás”
kétszeri kiáltásával, és két hangos hanggal. A visszahívott rajt
után röviddel kell az új rajtjelzést adni, és minden ezt követő rajt
az új rajt után következzen.

E3.10 Shortening or Abandoning after the Start
In rule 32.1(b) ‘foul weather’ is replaced with ‘thunderstorms’.
Rule 32.1(c) is deleted.

E3.10 Rövidítés vagy törlés a rajtjelzést követően
A 32.1(b) szabályban „mert kedvezőtlen, viharos az idő” helyett
„mert égiháború, zivatar van” szöveget kell behelyettesíteni. A
32.1(c) szabály törölve van.

E4

E4

PART 4 – OTHER REQUIREMENTS WHEN RACING

E4.1	Deleted Rules
Rules 43, 47, 48, 49, 50, 52 and 54 are deleted.
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4. Rész – VERSENY KÖZBENI EGYÉB KÖVETELMÉNYEK

E4.1	Törölt szabályok
A 43., 47., 48., 49., 50., 52., és 54. szabályok nem alkalmazandóak.
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E4.2 Outside Help
Rule 41 is changed to
(a) A competitor shall not give tactical or strategic advice to a
competitor who is racing.
(b) A competitor who is racing shall not receive outside help, except
(1) a boat that has gone ashore or aground outside the launching area, or become entangled with another boat or
a mark, may be freed and relaunched with help from a
rescue boat crew;
(2) competitors who are not racing and others may give help in
the launching area as permitted by rule E4.5;
(3) help in the form of information freely available to all competitors.

E4.2	Külső segítség
A 41. szabály az alábbira változik:
(a) Egy versenyző nem adhat taktikai, vagy stratégiai tanácsot
versenyben lévő másik versenyzőnek.
(b) Versenyben lévő versenyző nem kaphat külső segítséget, kivéve:
(1) Egy a vizretételi területen kívül partra futott, megfeneklett, vagy
másik hajóval, ill. jellel összeakadt hajó kiszabadítható és ismételten vízre tehető, de csak egy mentő hajó legénységének
segítségével.
(2) Versenyben nem lévő versenyzők, és mások is adhatnak segítséget a vízre tételi területen az E4.5 szabályban megengedettek szerint.
(3) minden versenyző számára szabadon hozzáférhető információ formában.

E4.3 Propulsion
Rule 42 is changed so that any reference to body movement is
deleted. Rule 42.3(f) is also deleted.

E4.3 Meghajtás módja és tiltott tevékenységek
A 42. szabályban minden testmozgásra vonatkozó részt törölni
kell. A 42.3(f) szabály is törölve

E4.4 Penalties for Breaking Rules of Part 2
Throughout rule 44 the penalty shall be the One-Turn Penalty.

E4.4 Büntetések a 2. Rész szabályainak megsértéséért
Végig a teljes 44. szabályban a büntetés egy „Egy-fordulós” büntetés.

E4.5 Launching and Relaunching
Rule 45 is changed to
(a) A boat scheduled to race in a heat may be launched, held on
the bank, taken ashore or relaunched at any time during the
heat. However, she shall not be released between the prepara-tory and starting signals.
(b) Boats shall be launched or recovered only from within a launching area, except as provided in rule E4.2(b)(1).
(c) While ashore or within a launching area, boats may be adjusted, drained of water or repaired; have their sails changed or
reefed; have entangled objects removed; or have radio equipment repaired or changed.

E4.5 Vízre tétel és ismételt vízre tétel
A 45. szabály a következőre változik:
(a) Azokat a hajókat, amelyek egy futamban versenyzésre vannak kijelölve, előkészítő és rajtjelzésük közötti időszakot kivéve, a futam során bármikor vízre lehet tenni, onnan ki lehet
emelni, ill. ismételten vízre lehet tenni.
(b) Egy hajót csak a vizretételi területen lehet vízre ereszteni vagy
kiemelni; kivéve az E4.2(b)(1) szabály esetét.
(c) A parton, illetve a vízretételi területen lévő hajókat rendbe lehet hozni, ki lehet belőlük a vizet üríteni, kijavíthatók, vitorlájuk kicserélhető,
ill. rövidíthető, a rájuk akadt tárgyakat el lehet a hajókról távolítani,
vagy a rádió berendezése javítható és telepeik kicserélhetők.

E4.6 Person in Charge
In rule 46 replace ‘have on board’ with ‘be radio-controlled by’.

E4.6 Felelős személy
A 46 szabály első része „A hajót egy felelős személynek kell rádióval irányítani,”…szövegre változik
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E4.7 Radio
(a) A competitor shall not transmit radio signals that cause
interference with the radio reception of other boats.
(b) A competitor found to have broken rule E4.7(a) shall not race
until he has proven compliance with that rule.
E4.8 Boat Out of Radio Control
A competitor who loses radio control of his boat shall promptly
hail and repeat ‘(The boat’s sail number) out of control’. Such a
boat shall be considered to have retired and shall thereafter be an
obstruction.
E5

PART 5 – PROTESTS, REDRESS, HEARINGS, MISCONDUCT
AND APPEALS

E4.7 Rádió
(a) A versenyzők rádióadása nem lehet interferenciában másik
hajók rádióvételével.
(b) Az a versenyző, aki az E4.7(a) szabály megsértésében vétkesnek találnak, nem versenyezhet mindaddig, amíg e szabály előírásainak betartását be nem bizonyította.
E4.9 Rádióirányítás nélküli hajók
Egy versenyző, akinek hajója kiesett a rádióirányítás alól, azonnal kiáltsa „IRÁNYÍTÁS NÉLKÜL a (hajója vitorlaszáma)”. Egy irányítás alól
kikerült hajót kiálltnak kell feltételezni, és akadálynak kell tekinteni.
E5

5 RÉSZ – ÓVÁSOK, ÓVÁSTÁRGYALÁSOK, HELYTELEN
VISELKEDÉS ÉS FELLEBBEZÉSEK

E5.1 Right to Protest; Right to Request Redress or Rule 69
Action
Add to rule 60.1(a): ‘A protest alleging a breach of a rule of Part
2, 3 or 4 shall be made only by a competitor within the control
or launching area and by a boat scheduled to race in the heat in
which the incident occurred.’

E5.1	Óvások és orvoslati kérelmek joga, vagy 69. szabály szerinti
intézkedések
A 60.1(a) szabályt ki kell egészíteni a következővel:„Egy a 2., 3., vagy
4. rész szabályának megsértését feltételező óvást csak olyan versenyző
tehet, aki az irányító vagy vízretételi területen tartózkodott, és az a hajó,
amelyik arra a futamra volt beosztva versenyezni, amiben az eset történt. ”

E5.2 Informing the Protestee
In rule 61.1(a) replace all after the first sentence with ‘When her
protest concerns an incident in the racing area that she is involved
in or sees, she shall twice hail “(Her own sail number) protest (the
sail number of the other boat)”.’

E5.2 Az óvott értesítése
A 61.1(a) szabályban az első mondat után mindent törölni kell,
és helyette a következőt kell behelyettesíteni: „Egy hajó, amelyik
óvni szándékozik egy másikat a versenyterületen bekövetkezett
olyan eset miatt, aminek részese volt, vagy látta azt, kétszer kiáltsa: „(saját vitorlaszámát) „óvja” a (másik vitorlaszámát).”

E5.3 Protest Time Limit
In rule 61.3 replace ‘two hours’ with ‘15 minutes’ and add: ‘A boat
intending to protest shall also inform the race committee no later
than five minutes after the end of the relevant heat.’

E5.4 Accepting Responsibility
A boat that acknowledges breaking a rule of Part 2, 3 or 4 before
the protest is found to be valid may retire from the relevant heat
without further penalty.
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E5.3 Óvási határidő
A 61.3 szabály változik. A „két óra” helyett mindenhol „15 perc”
értendő. A szabály kiegészül az alábbiakkal: „Az a versenyző, aki
óvni szándékozik, tájékoztassa erről a Versenyvezetőséget is, a
vonatkozó futamot követő öt percen belül.”
E5.4 Felelősség vállalása
Az a hajó, amelyik az óvás érvényességének megállapítása előtt elismeri, hogy megsértett egy a 2., 3., vagy 4. részbe tartozó szabályt,
minden további büntetés nélkül feladhatja a vonatkozó futamot.
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E5.5 Redress
(a) Add to rule 62.1: (e) radio interference, or (f)an entanglement
or grounding because of the action of a boat that was breaking
a rule of Part 2 or of a vessel not racing that was required to
keep clear.
(b) In rule 62.2 replace ‘two hours’ with ‘15 minutes’.

E5.5 Orvoslatok
(a) A 62.1 szabály kiegészül a következővel: „(e) rádió-interferencia miatt, vagy (f) egy, a 2 rész szabályait megsértő, vagy
nem versenyben lévő, kitérni köteles hajóval való összeakadás vagy megfeneklés miatt.
(b) A 62.2 szabályban a ”két óra” helyett „15 perc” kerül.

E5.6 Right to Be Present
In rule 63.3(a) replace ‘shall have been on board’ with ‘shall have
been radio-controlling them’.

E5.6	Jog a jelenlétre
A 63.3(a) szabály változik: törölni kell „hajón tartózkodnak”, és
helyettesíteni kell „rádión irányította” szöveggel.

E5.7 Taking Evidence and Finding Facts
Add to rule 63.6: ‘Evidence about an alleged breach of a rule
of Part 2, 3 or 4 given by competitors shall be accepted only
from a competi-tor who was within the control or launching area
and whose boat was scheduled to race in the heat in which the
incident occurred.’

E5.7 Bizonyítás és ténymegállapítás
A 63.6 szabályt ki kell egészíteni a következővel: „Egy, a 2., 3.,
vagy 4. rész szabályainak feltételezett megsértésével kapcsolatos bizonyítékot csak olyan versenyzőtől lehet elfogadni, aki a
feltételezett eset megtörténtekor az irányító vagy vízretételi területen belül tartózkodott, és akinek hajója abban a futamban volt
kijelölve versenyezni, amelyikben az eset történt.”

E5.8 Penalties
When a protest committee finds that a boat has broken rule E3.3,
E4.2(a) or E4.5, it shall either disqualify her from her next race or
require her to make one or more penalty turns in her next race as
soon as possible after starting.
E5.9	Decisions on Redress
Add to rule 64.2: ‘If a boat given redress was damaged, she shall
be given reasonable time, but not more than 30 minutes, to effect
repairs before her next heat.’
E5.10 Reopening a Hearing
In rule 66 replace ‘24 hours’ with ‘ten minutes’.
E6

APPENDIX G – IDENTIFICATION ON SAILS

Appendix G is changed as follows:
(a) The text of rule G1.1 before rule G1.1(a) is changed to: Every
boat of a class administered by ISAF Radio Controlled Sailing
shall display a sail number on both sides of each sail. Class
insignia and national letters shall be displayed on mainsails as
stated in rules G1.1(a), G1.1(b) and E6(f)(1).
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E5.8 Büntetések és mentesítés
Amikor egy óvási bizottság úgy találja, hogy egy hajó megsértette az
E3.3, E4.2(a) vagy az E4.5 szabályt, vagy ki kell zárni a hajót a következő futamából, vagy meg kell követelni, hogy a következő futamában
egy vagy több fordulót csináljon, közvetlenül rajtolása után.
E5.9	Orvoslati döntések
A 64.2 szabályt ki kell egészíteni: „Ha az orvoslatban részesített
hajó sérült, elégséges, de 30 percnél nem hosszabb időt kell számára biztosítani javításra, még a következő futama előtt.
E5.10	Óvás újratárgyalása
A 66 szabályban „24 óra” helyett „10 perc” kerül.
E6

G FÜGGELÉK – AZONOSÍTÁSI JELEK A VITORLÁN

A G függelékben a következő változások vannak:
(a) A G1.1 szabály szövege még a G1.1(a) előtt az alábbira változik: „Az ISAF Rádió Irányítású Vitorlás (Radio Controlled) osztály
mindegyik hajója, összes vitorlája mindkét oldalán köteles vitorla-
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(b) Rule G1.1(c) is changed to a sail number, which shall be the last two
digits of the boat registration number or the competitor’s personal
number allotted by the relevant issuing authority. A single-digit
number shall be prefixed with a ‘0’. There shall be space in front of
a sail number for the prefix ‘1’, which may be required by the race
committee where there is a conflict between sail numbers. Where
a conflict remains, the race committee shall require that sail numbers be suitably changed until the conflict is resolved. Any prefix ‘1’
or other required change shall become part of the sail number.
(c) The sentence after rule G1.1(c) is deleted.
(d) Rule G1.2(b) is changed to: The height of characters and
distance between them on the same and opposite sides of the
sail shall be as fol-lows:
Minimum

Maximum

Class insignia:
Except where positioned back to back, shortest distance between insignia on opposite sides of sail

20 mm

Sail numbers:
Height of characters

100 mm

110 mm

Shortest distance between adjoining characters
on same side of sail

20 mm

30 mm

Shortest distance between sail numbers on opposite
sides of sail and between sail numbers and other
identification

60 mm

National letters
Height of characters

Minimum

60 mm

70 mm

Shortest distance between adjoining characters
on same side of sail

13 mm

23 mm

Shortest distance between national letters on opposite
sides of sail

40 mm

(e) Rule G1.3 is changed to
(1) Class insignia may be positioned back to back on opposite sides of the sail where the design coincides. Otherwise class insignia, sail numbers and national letters shall
be positioned at different heights, with those on the starboard side being uppermost.
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számát viselni. Osztály-, és ország-jelzését a G1.1(a), G1.1(b) és
az E6(f)(1) szabály szerint nagyvitorláján kell viselni.”
(b) A G1.1(c) az alábbira változik: „a vitorlaszámot, amelyik legalább
a hajó lajstromszámának vagy a versenyző egyéni, - az illetékes
kibocsátó hatóság által kiosztott –nyilvántartási számának két
utolsó számjegyéből álljon. Egyszámjegyű szám esetén egy „0”
kerül a szám elé. Helyet kell hagyni a vitorlaszám előtt azért, hogy
egyezés esetén egy „1”-est tetethessen fel a versenyvezetőség.
Ha ezután is egyezés állna fenn, a versenyvezetőség a szám
megfelelő megváltoztatását írhatja elő. Minden „1”-es kezdőszám
vagy más számváltoztató számjegy a vitorlaszám részévé válik.
(c) A G1.1(c) utáni mondat törölve.
(d) A G1.2(b) szabály az alábbira változik: „A karakterek magassága és a köztük lévő távolság a vitorla azonos és ellentétes
oldalain a következők legyenek
Maximum

Osztályjelzés:
Kivéve az egymásra helyezett jeleknél, a két
oldal közötti jelek közti legkisebb távolság

20 mm

Vitorlaszámok:
Karakterek magassága

100 mm

110 mm

Azonos oldalon lévő karakterek közti
legkisebb távolság

20 mm

30 mm

Legkisebb távolság az ellentétes oldalon lévő
vitorlaszámok, illetve a vitorlaszámok és más
jelzések között

60 mm

Ország jelzések:
Karakterek magassága

60 mm

70 mm

Azonos oldalon lévő karakterek közötti
legkisebb távolság

13 mm

23 mm

Ellentétes oldalon lévő ország jelzések
közötti legkisebb táv

40 mm

(e) A G1.3 szabály az alábbira változik:
(1) Az osztályjelzéseket a vitorla két oldalán, ha a tükörképük
azonos, egymáson kell elhelyezni. Egyébként az osztály-,
az ország jelzések és vitorlaszámok a vitorla két oldalán
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(2) On a mainsail, sail numbers shall be positioned above the
national letters and below the class insignia.
(3) Sail numbers shall be positioned on a mainsail above the
line perpendicular to the luff through the quarter leech
point.
(f) Where the size of a sail makes it impossible to comply with the
minimum dimensions in rule E6(d) or the positioning requirements in rule E6(e)(3), exceptions are permitted in the following order of priority:
(1) omission of national letters;
(2) position of the mainsail sail numbers lower than the line
perpendicular to the luff through the quarter leech point;
(3) reduction of the shortest distance between sail numbers on
opposite sides of the sail provided the shortest dis-tance is
not less than 20 mm;
(4) reduction of the height of sail numbers.
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különböző magasságban legyenek úgy, hogy a jobboldalon lévők legyenek magasabban.
(2) A nagyvitorlán a vitorlaszámokat az ország jelzés felett, és
az osztályjelzés alatt kell elhelyezni.
(3) A nagyvitorlán a vitorlaszámokat a hátsó él negyedében az
első élre húzott merőleges vonal felett kell elhelyezni.
(f) Amikor a vitorla mérete nem teszi lehetővé E6(d) szabály
által megkövetelt minimális méreteket, vagy az E6(e)(3) szabályban előírt elhelyezési feltételek teljesítését, az alábbi elsőbbségi sorrendben el lehet ezektől térni:
(1) Ország jelzés elhagyható.
(2) A nagyvitorla vitorlaszámának helyzete a hátsó él negyedében az első élre húzott merőleges vonal alá is érhet.
(3) A két oldalon lévő vitorlaszámok közötti legkisebb távolság
csökkentése, feltéve, hogy az nem lesz kisebb, mint 20 mm.
(4) A vitorlaszámok magasságának csökkentése.
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APPENDIX F – PROCEDURES FOR APPEALS
AND REQUESTS

F FÜGGELÉK – FELLEBBEZÉSI ÉS
KÉRELMEZÉSI ELJÁRÁSOK

See rule 70. A national authority may change this appendix by prescription
but it shall not be changed by sailing instructions.

Lásd a 70. szabályt. Egy nemzeti hatóság előírásai megváltoztathatják
ezt a függeléket, de versenyutasítással nem lehet változtatni rajta.

F1

APPEALS AND REQUESTS
Appeals, requests by protest committees for confirmation or
correc-tion of their decisions, and requests for interpretations of
the rules shall be made in compliance with this appendix.

F1

FELLEBBEZÉSEK ÉS KÉRELMEK
A fellebbezéseket, az óvási bizottságok döntéseik megerősítése
vagy helyesbítése érdekében benyújtott kéréseit, és szabályértelmezési kérdéseket e függelék szerint kell benyújtani.

F2

SUBMISSION OF DOCUMENTS

F2

OKIRATOK BENYÚJTÁSA

F2.1 No later than 15 days after receiving the protest committee’s written
decision or its decision not to reopen a hearing, the appellant shall
send an appeal and a copy of the protest committee’s decision to
the national authority. The appeal shall state why the appellant
believes the protest committee’s decision or its procedures were
incorrect.
F2.2 The appellant shall also send, with the appeal or as soon as
possible thereafter, all of the following documents that are
available to her:
(a) the written protest(s) or request(s) for redress;
(b) a diagram, prepared or endorsed by the protest committee,
showing the positions and tracks of all boats involved, the
course to the next mark and the required side, the force and
direction of the wind, and, if relevant, the depth of water and
direction and speed of any current;
(c) the notice of race, the sailing instructions, any other conditions
governing the event, and any changes to them;
(d) any additional relevant documents; and
(e) the names, postal and e-mail addresses, and telephone
numbers of all parties to the hearing and the protest committee
chair-man.
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F2.1 15 napnál nem később, mint az óvási bizottság írásbeli döntésének, vagy azon határozatának kézhez vétele után, – amiben
az megtagadja egy óvás újbóli megnyitását, a fellebbezőnek egy
keltezéssel ellátott fellebbezést kell, – a nemzeti hatósághoz kell
benyújtani, mellékelve az óvási bizottság határozatát. A fellebbezésnek tartalmazni kell azt, hogy a fellebbező miért tartja az óvási
bizottság szabályértelmezését, vagy eljárását helytelennek.
F2.2 Az óváshoz mellékelve, vagy annak beküldése után a lehető leghamarabb, a fellebbező küldje be a következő iratok közül mindazokat, amik rendelkezésére állnak:
(a) az írott óvás(oka)t vagy orvoslati kérelme(ke)t;
(b) vázlatot, amit az óvási bizottság készített vagy láttamozott,
bemutatva az esetben érdekelt minden hajó helyzetét és útvonalát, a következő jel irányát és előírt oldalát, a szél erejét
és irányát, és ha jelentőséggel bír, a vízmélységet, valamint
az áramlás erejét, és irányát;
(c) a versenykiírást, versenyutasításokat, minden egyéb rendelkezést, ami a verseny lebonyolítását befolyásolta, és azok
minden változtatását;
(d) minden idevágó kiegészítő iratot; és
(e) az óvásban érdekelt összes fél, és az óvási bizottság elnökének nevét és postai és e-mail címét, telefonszámát.
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F2.3 A request from a protest committee for confirmation or correction of
its decision shall be sent no later than 15 days after the decision and
shall include the decision and the documents listed in rule F2.2. A
request for an interpretation of the rules shall include assumed facts.

F2.3 Egy óvási bizottság által kért döntés-megerősítés, ill. helyesbítés
iránti kérelmet a döntést követően, 15 napnál nem később kell
beadni, és mellé csatolni kell a döntést magát, és az F2.2-ben
felsorolt iratokat. A szabályértelmezési kérelméhez a feltételezett
tényeket kell csatolni.

F3

RESPONSIBILITIES OF NATIONAL AUTHORITY AND
PROTEST COMMITTEE
Upon receipt of an appeal or a request for confirmation or
correction, the national authority shall send to the parties and
protest committee copies of the appeal or request and the protest
committee’s decision. It shall ask the protest committee for any
relevant documents listed in rule F2.2 not sent by the appellant or
the protest committee, and the protest committee shall promptly
send them to the national authority. When the national authority
has received them it shall send copies to the parties.

F3

F4

COMMENTS
The parties and protest committee may make comments on the
appeal or request or on any of the documents listed in rule F2.2 by
sending them in writing to the national authority. Comments on any
document shall be made no later than 15 days after receiving it from
the national authority. The national authority shall send copies of the
comments to the parties and protest committee as appropriate.

F4	ÉSZREVÉTELEK
Az óvástárgyalásban érdekelt felek, és az óvási bizottság észrevételeket fűzhet a fellebbezéshez vagy a kérelmekhez és az F2.2-ben
felsorolt iratokhoz, mely észrevételeket írásban kell a nemzeti hatóságnak megküldeni. nem később, mint 15 nappal az iratok kézhezvételét követően. A nemzeti hatóság ezen észrevételeket is köteles az
érdekelt feleknek, és az óvási bizottságnak megküldeni.

F5

INADEQUATE FACTS; REOPENING
The national authority shall accept the protest committee’s finding
of facts except when it decides they are inadequate. In that case
it shall require the committee to provide additional facts or other
information, or to reopen the hearing and report any new finding
of facts, and the committee shall promptly do so.

F5

ELÉGTELEN TÉNYÁLLÁS, ÚJRATÁRGYALÁS
A nemzeti hatóságnak el kell fogadni az óvási bizottság tényállását, kivéve, ha úgy dönt, hogy azok nem elégségesek. Ebben az
esetben felkérheti az óvási bizottságot ténykiegészítésre, vagy
más információ benyújtására, vagy kérheti az óvástárgyalás ismételt megnyitását, és az újonnan megállapított tények jelentését. Az óvási bizottságnak azonnal e szerint kell intézkedni.

F6

WITHDRAWING AN APPEAL
An appellant may withdraw an appeal before it is decided by
accept-ing the protest committee’s decision.

F6

FELLEBBEZÉS VISSZAVONÁSA
A fellebbező visszavonhatja fellebbezését, ezáltal elfogadva az
óvási bizottság döntését, ha azt még nem tárgyalták meg
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A NEMZETI HATÓSÁG ÉS ÓVÁSI BIZOTTSÁG FELELŐSÉGI
KÖRE
A fellebbezés vagy kért döntés-megerősítés, ill. helyesbítés iránti
kérelem kézhezvételekor, a nemzeti hatóság annak egy másolatát, és az óvási döntés másolatát küldje meg minden félnek és a
fellebbezésben érintett óvási bizottságnak. Be kell kérnie az F2.2ben felsorolt, a fellebbező vagy óvási bizottság által nem csatolt
iratokat. Az óvási bizottságnak azonnal be kell azokat küldeni a
nemzeti hatóságnak. Amikor ez utóbbi iratok beérkeznek, ezek
másolatait is meg kell küldeni a feleknek.
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APPENDIX G – IDENTIFICATION ON SAILS

G FÜGGELÉK – VITORLÁK AZONOSÍTÓ JELEI

G1

G1

See rule 77.

Lásd a 77. szabályt.

ISAF INTERNATIONAL CLASS BOATS

G1.1 Identification
Every boat of an ISAF International Class or Recognized Class
shall carry on her mainsail and, as provided in rules G1.3(d)
and G1.3(e) for letters and numbers only, on her spinnaker and
headsail
(a) the insignia denoting her class;
(b) at all international events, except when the boats are
provided to all competitors, national letters denoting her
national authority from the table below. For the purposes
of this rule, international events are ISAF events, world
and continental championships, and events described as
international events in their notices of race and sailing
instructions; and
(c) a sail number of no more than four digits allotted by her
national authority or, when so required by the class rules, by
the international class association. The four-digit limitation
does not apply to classes whose ISAF membership or recognition took effect before 1 April 1997. Alternatively, if permitted
in the class rules, an owner may be allotted a personal sail
number by the relevant issuing authority, which may be used
on all his boats in that class.
Sails measured before 31 March 1999 shall comply with rule G1.1
or with the rules applicable at the time of measurement.
Note: An up-to-date list is available on the ISAF website.
NATIONAL SAIL LETTERS
Algeria
American Samoa
Andorra
Angola
Antigua
Argentina
Armenia
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ALG
ASA
AND
ANG
ANT
ARG
ARM

AZ ISAF NEMZETKÖZI HAJÓ OSZTÁLYAI

G1.1 Azonosító jelek
Az ISAF. által nemzetközinek elfogadott, és elismert hajóosztályok minden hajójának a fővitorláján, illetve csak a betűjelek és
számok vonatkozásában a G1.3(d) és G1.3(e) szabályoknak
megfelelően hátszél- és orrvitorláján, az alábbiakat kell viselni:
(a) az osztályjelzést;
(b) minden nemzetközi eseményen, kivéve azokat, ahol a hajókat minden résztvevőnek a rendezők biztosítják, a nemzeti hatóságát jelentő,
alábbi táblázat szerinti betűjeleket. E szabály szempontjából nemzetközi események az ISAF események, világ és földrész bajnokságok,
valamint minden olyan esemény, amelyek a Versenykiírásukban és
Versenyutasításukban nemzetközinek vannak nyilvánítva; és
(c) egy négy számjegynél nem hosszabb vitorlaszámot, amit a
nemzeti hatóság, vagy ha az osztályelőírás úgy rendelkezik,
a nemzetközi osztályszövetség ad ki. A négy számjegyű korlátozás nem vonatkozik azon osztályokra, amelyek ISAF tagsága, vagy elismerése 1997. április 1. előtt lépett életbe. Ettől
eltérően, ha az osztályelőírás megengedi, a hajótulajdonos
személyre szóló vitorlaszámot kaphat az illetékes hatóságtól,
amit abban az osztályban használt összes hajóján viselhet.
Az 1999. március 31. előtt felmért vitorlák feleljenek meg a G1.1,
vagy a felmérésükkor alkalmazott szabályoknak.
Megjegyzés: Naprakész lista az ISAF honlapján érhető el. A magyar
felsorolásban a rövidítések az angol ABC szerint vannak felsorolva.
ORSZÁGJELZÉSEK

Australia
Austria
Azerbaijan
Bahamas
Bahrain
Barbados
Belarus

AUS
AUT
AZE
BAH
BRN
BAR
BLR

Algéria
Amerikai Számoa
Andorra
Angola
Antígua
Argentína
Örményország

ALG
ASA
AND
ANG
ANT
ARG
ARM

Ausztrália
Ausztria
Azerbajdzsán
Bahama
BBahrain
Barbados
Fehér-oroszország

AUS
AUT
AZE
BAH
BRN
BAR
BLR
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Belgium
Bermuda
Brazil
British Virgin Islands
Bulgaria
Canada
Cayman Islands
Chile
China, PR
Chinese Taipei
Colombia
Cook Islands
Croatia
Cuba
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Dominican Republic
Ecuador
Egypt
El Salvador
Estonia
Fiji
Finland
France
Georgia
Germany
Great Britain
Greece
Grenada
Guam
Guatemala
Hong Kong
Hungary
Iceland
India
Indonesia
Ireland
Israel
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BEL
BER
BRA
IVB
BUL
CAN
CAY
CHI
CHN
TPE
COL
COK
CRO
CUB
CYP
CZE
DEN
DOM
ECU
EGY
ESA
EST
FIJ
FIN
FRA
GEO
GER
GBR
GRE
GRN
GUM
GUA
HKG
HUN
ISL
IND
INA
IRL
ISR

Italy
Jamaica
Japan
Kazakhstan
Kenya
Korea
Kuwait
Kyrgyzstan
Latvia
Lebanon
Libya
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Macedonia (FYRO)
Malaysia
Malta
Mauritius
Mexico
Micronesia (FSo)
Moldova
Monaco
Montenegro
Morocco
Myanmar
Namibia
Netherlands
Netherlands Antilles
New Zealand
Norway
Oman
Pakistan
Palestine
Papua New Guinea
Paraguay
Peru
Philippines
Poland
Portugal

ITA
JAM
JPN
KAZ
KEN
KOR
KUW
KGZ
LAT
LIB
LBA
LIE
LTU
LUX
MKD
MAS
MLT
MRI
MEX
FSM
MDA
MON
MNE
MAR
MYA
NAM
NED
AHO
NZL
NOR
OMA
PAK
PLE
PNG
PAR
PER
PHI
POL
POR

Belgium
BEL
Bermuda
BER
Brazil
BRA
Angol Virgin Szigetek IVB
Bulgária
BUL
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
Dominika
DOM
Ecuador
ECU
Egyiptom
EGY
El Salvador
ESA
Észtország
EST
Fidzsi
FIJ
Finnország
FIN
Franciaország
FRA
FYRO Macedónia MKD
Németország
GER
Nagy-Britannia
GBR
Görögország
GRE
Granada
GRN
Guam
GUM
Guatemala
GUA
Hong Kong
HKG
Magyarország
HUN
Izland
ISL
India
IND
Indonézia
INA
Írország
IRL
Izrael
ISR

Olaszország
Jamaica
Japán
Kazahsztán
Kenya
Korea
Kuvait
Kirgizisztán
Lettország
Libanon
Líbia
Liechtenstein
Litvánia
Luxembourg
Macedónia
Malaysia
Málta
Mauritius
Mexikó
Mikronézia
Moldva
Monaco
Montenegró
Marokkó
Mianmar
Namíbia
Hollandia
Holland Antillák
Új Zéland
Norvégia
Pakisztán
Palesztína
Pápua Új Guinea
Paraguay
Peru
Fülöp Szigetek
Lengyelország
Portugália
Puerto-Rico

ITA
JAM
JPN
KAZ
KEN
KOR
KUW
KGZ
LAT
LIB
LBA
LIE
LTU
LUX
MKD
MAS
MLT
MRI
MEX
FSM
MDA
MON
MNE
MAR
MYA
NAM
NED
AHO
NZL
NOR
PAK
PLE
PNG
PAR
PER
PHI
POL
POR
PUR
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Puerto Rico
Qatar
Romania
Russia
Samoa
San Marino
Senegal
Serbia
Seychelles
Singapore
Slovak Republic
Slovenia
Solomon Islands
South Africa
Spain
Sri Lanka
St Lucia

PUR
QAT
ROU
RUS
SAM
SMR
SEN
SRB
SEY
SIN
SVK
SLO
SOL
RSA
ESP
SRI
LCA

Sweden
Switzerland
Tahiti
Thailand
Trinidad & Tobago
Tunisia
Turkey
Ukraine
United Arab
Emirates
United States of
America
Uruguay
US Virgin Islands
Vanuatu
Venezuela
Zimbabwe

SWE
SUI
TAH
THA
TRI
TUN
TUR
UKR
UAE
USA
URU
ISV
VAN
VEN
ZIM

G1.2	Specifications
(a) National letters and sail numbers shall be in capital letters and
Arabic numerals, clearly legible and of the same colour. Commercially available typefaces giving the same or better legibility than Helvetica are acceptable.
(b) The height of characters and space between adjoining characters on the same and opposite sides of the sail shall be related
to the boat’s overall length as follows:
Overall length
under 3.5 m
3.5 m – 8.5 m
8.5 m – 11 m
over 11 m

Minimum
height
230 mm
300 mm
375 mm
450 mm

Minimum space between characters
and from edge of sail
45 mm
60 mm
75 mm
90 mm

G1.3 Positioning
Class insignia, national letters and sail numbers shall be positioned
as follows:
(a) Except as provided in rules G1.3(d) and G1.3(e), class
insignia, national letters and sail numbers shall when possible
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Katar
Románia
Oroszország
Szamoa
San Marino
Szenegál
Seychelles
Szerbia
Szingapúr
Szlovákia
Szlovénia
Salamon szigetek
Dél Afrika
Spanyolország
Sri Lanka
Szent Lucia
Svédország

QAT
ROM
RUS
SAM
SMR
SEN
SEY
SRB
SIN
SVK
SLO
SOL
RSA
ESP
SRI
LCA
SWE

Svájc
Tahiti
Thaiföld
Trinidad & Tobago
Tunézia
Törökország
Ukrajna
Egyesült Arab
Emirátusok
Amerikai Egyesült
Államok
Uruguay
Amerikai Virgin
Szigetek
Venezuela
Zimbabwe

SUI
TAH
THA
TRI
TUN
TUR
UKR
UAE
USA
URU
ISV
VEN
ZIM

G1.2 Részletes leírás
(a) A nemzeti betűjelek nagybetűk, a vitorlaszámok arab számok
legyenek. Ezek jól olvashatók és azonos színűek legyenek. A
kereskedelemben kapható, a Helveticával azonos, vagy jobban olvasható betű-kép elfogadott.
(b) A karakterek méretei, és a közöttük lévő távolságok a hajó
hosszával legyenek arányosnak, a vitorla mindkét oldalán, az
alábbiak szerint:
Teljes hossz
kisebb, mint 3.5 m
3.5 m – 8.5 m
8.5 m – 11 m
11m felett

Minimum
magasság
230 mm
300 mm
375 mm
450 mm

Minimum távolság
két betű vagy szám ill. vitorla között
45 mm
60 mm
75 mm
90 mm

G1.3 Elhelyezés
Az osztály jelet, a nemzeti betűjelet és a vitorla számokat az alábbiak szerint kell elhelyezni:
(a) Kivéve az alábbi G1.3(d) és G1.3(e) szakaszok előírásait,
az osztályjelzést, az ország jelzést, és a vitorlaszámot egy
olyan körív felett kell elhelyezni, aminek sugara a vitorla hát-
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(b)
(c)
(d)

(e)

be wholly above an arc whose centre is the head point and
whose radius is 60% of the leech length. They shall be placed
at different heights on the two sides of the sail, those on the
starboard side being uppermost.
The class insignia shall be placed above the national letters. If the
class insignia is of such a design that two of them coincide when
placed back to back on both sides of the sail, they may be so placed.
National letters shall be placed above the sail number.
The national letters and sail number shall be displayed on the front
side of a spinnaker but may be placed on both sides. They shall
be displayed wholly below an arc whose centre is the head point
and whose radius is 40% of the foot median and, when possible,
wholly above an arc whose radius is 60% of the foot median.
The national letters and sail number shall be displayed on
both sides of a headsail whose clew can extend behind the
mast 30% or more of the mainsail foot length. They shall be
displayed wholly below an arc whose centre is the head point
and whose radius is half the luff length and, if possible, wholly
above an arc whose radius is 75% of the luff length.

G2

OTHER BOATS
Other boats shall comply with the rules of their national authority
or class association in regard to the allotment, carrying and size of
insignia, letters and numbers. Such rules shall, when practicable,
conform to the above requirements.

G3

CHARTERED OR LOANED BOATS
When so stated in the notice of race or sailing instructions, a boat
chartered or loaned for an event may carry national letters or a
sail number in contravention of her class rules.

G4

WARNINGS AND PENALTIES
When a protest committee finds that a boat has broken a rule of
this appendix it shall either warn her and give her time to comply
or penalize her.

G5

CHANGES BY CLASS RULES
ISAF classes may change the rules of this appendix provided the
changes have first been approved by the ISAF.
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só él-hosszának 60%-a, középpontja pedig a vitorla fejpontja. A vitorla két oldalán különböző magasságban kell ezeket
elhelyezni úgy, hogy a jobb oldaliak legyenek feljebb.
(b) Az osztályjelzés az ország betűjele felett legyen. Ha ez olyan
alakú, hogy a két oldalon fedik egymást, amikor egymásra
vannak helyezve, akkor így helyezhetők el.
(c) A nemzeti betűjeleket a vitorlaszámok felett kell elhelyezni.
(d) A hátszélvitorlák elülső oldalán, de lehet mindkét oldalon, a betűjelet
és a vitorlaszámot teljes terjedelmükkel, két olyan körív között kell
elhelyezni, aminek középpontja a vitorla fejpontja, sugaraik pedig a
vitorla alsó él felezővonal hosszának 40%-a, illetve 60%-a.
(e) Az olyan elővitorláknak, amelyeknek hátsó sarka az alsó élének 30%-ával többel nyúlik az árboc mögé, a betűjelet és a
vitorlaszámokat mindkét oldalukon kell elhelyezni. Ezeket teljes
terjedelmükkel, olyan körív alatt kell elhelyezni, amelynek középpontja a vitorla fejpontja, sugara pedig a vitorla első él-hosszának 30%-a, és ha lehetséges azonos középpontból húzott
olyan körív felett, aminek sugara az első él-hossz 75%-a.
G2

EGYÉB HAJÓK
Az egyéb hajók feleljenek meg a nemzeti hatóságaik vagy osztályszövetségük előírásainak, mind a kibocsátás, mind a jelek,
betűk, számok mérete és viselése szempontjából. Ha lehetséges,
e szabályok legyenek összhangban a fenti követelményekkel.

G3

BÉRELT ÉS KÖLCSÖN HAJÓK
Ha egy esemény versenykiírása és versenyutasítása ezt tartalmazza, az erre az eseményre bérelt, vagy kölcsönzött hajók viselhetnek
osztályszabályaiktól eltérő nemzeti betűjelet, és vitorlaszámot is.

G4

FIGYELMEZTETÉSEK ÉS BÜNTETÉSEK
Ha egy óvási bizottság úgy találja, hogy egy hajó megsértette e
függelék szabályait, figyelmeztetnie kell, és időt kell neki kiszabni,
hogy kijavíthassa hibáját, vagy büntetnie kell azt.

G5

OSZTÁLYSZABÁLYOK ÁLTALI VÁLTOZTATÁSOK
Az ISAF osztályok, osztályszabályaikban megváltoztathatják a
jelen függelék szabályait, feltéve, hogy előzetesen azt az ISAF
jóváhagyta.
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APPENDIX H – WEIGHING CLOTHING AND
EQUIPMENT

H FÜGGELÉK – RUHÁZAT ÉS FELSZERELÉS
SÚLYMÉRÉSE

See rule 43. This appendix shall not be changed by sailing instruc-tions
or prescriptions of national authorities.

Lásd a 43. szabályt. Jelen függelék nem változtatható meg versenyutasítások, vagy a nemzeti hatóságok előírásai által.

H1

Items of clothing and equipment to be weighed shall be arranged
on a rack. After being saturated in water the items shall be allowed
to drain freely for one minute before being weighed. The rack must
allow the items to hang as they would hang from clothes hangers,
so as to allow the water to drain freely. Pockets that have drainholes that cannot be closed shall be empty, but pockets or items
that can hold water shall be full.

H1

H2

When the weight recorded exceeds the amount permitted,
the com-petitor may rearrange the items on the rack and the
equipment inspector or measurer shall again soak and weigh
them. This proce-dure may be repeated a second time if the
weight still exceeds the amount permitted.

A teljes ruházat és felszerelés minden egyes darabját, súlymérés
céljából, akasztón kell elrendezni. Beáztatás után, a mérés előtt
egy percig, a tárgyakat szabadon kell kicsorgatni. Az akasztó legyen olyan, hogy úgy lógjanak rajta a tételek, mintha ruhaakasztón lennének azért, hogy a víz szabadon kicsurogjon belőlük.
Azokat a zsebeket, amelyek kifolyó nyílással rendelkeznek és
nem zárhatók, üresek legyenek, de az olyan zsebek vagy egyéb
eszközök, amelyek vizet tárolhatnak, tele állapotban kell a méréskor tartani.

H2

Ha a feljegyzett súly meghaladja az engedélyezettet, a versenyző
újra elrendezheti tárgyait az akasztón, és a felszerelés ellenőrnek
vagy a felmérőnek azokat ismét be kell áztatni és újramérni. Ezt
még egyszer meg lehet ismételni, ha a súly ismét nagyobb volt.

H3

Szárazon tartó ruhát (trocken) viselő versenyző választhatja a következő mérési eljárást is:
(a) a szárazon tartó ruhát és az a fölött hordott ruházatot és felszerelést a fentiek szerint kell mérni;
(b) a szárazon tartó ruha alatt hordott ruházatot olyan állapotban,
- száradás, kicsurgatás nélkül kell mérni, - ahogy azt versenyben viselték; és
(c) a két súlyértéket összegezni kell.

H3
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A competitor wearing a dry suit may choose an alternative means
of weighing the items.
(a) The dry suit and items of clothing and equipment that are worn
outside the dry suit shall be weighed as described above.
(b) Clothing worn underneath the dry suit shall be weighed as
worn while racing, without draining.
(c) The two weights shall be added together.
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APPENDIX J – NOTICE OF RACE AND SAILING
INSTRUCTIONS

J FÜGGELÉK – VERSENYKIÍRÁS
ÉS VERSENYUTASÍTÁS

See rules 89.2(a) and 90.2. The term ‘race’ includes a regatta or other
series of races.

Lásd a 88.2(a) és 89.2 szabályt. A „verseny” kifejezés tartalmazza a
versenysorozat, vagy más sorozatok fogalmát is.

J1

J1

NOTICE OF RACE CONTENTS

A VERSENYKIÍRÁS TARTALMA

J1.1 The notice of race shall include the following information:
(1) the title, place and dates of the race and name of the organizing
authority;
(2) that the race will be governed by the rules as defined in The
Racing Rules of Sailing;
(3) a list of any other documents that will govern the event (for example,
The Equipment Rules of Sailing, to the extent that they apply),
stating where or how each document or a copy of it may be seen;
(4) the classes to race, any handicap or rating system that will be
used and the classes to which it will apply, conditions of entry
and any restrictions on entries;
(5) the times of registration and warning signals for the practice
race, if one is scheduled, and the first race, and succeeding
races if known.

J1.1 A versenykiírásnak a következő tájékoztatásokat kell tartalmazni:
(1) a verseny nevét, helyszínét, időpontját, és a rendező hatóság
nevét;
(2) azt, hogy a verseny a Vitorlázás Versenyszabályai-ban lévő
szabályok szerint kerül megrendezésre;
(3) egy listát a versenyen alkalmazandó egyéb előírásokról és
szabályokról (pl. a Vitorlázás felszerelési szabályai, és alkalmazási köre), megadva, hogy ezeket az okmányokat vagy
másolataikat hol tekinthetők meg
(4) a versenyben induló osztályokat, az előnyszámítási rendszert
és az osztályokat, amire ez vonatkozik, a nevezés feltételeit,
és minden nevezési korlátozást;
(5) a regisztráció időpontjait, a próbafutam, ha ilyen van, vagy az
első, és ha ismert, a többi futam figyelmeztető jelzésének idejét.

J1.2 The notice of race shall include any of the following that will apply
and that would help competitors decide whether to attend the
event or that conveys other information they will need before the
sailing instructions become available:
(1) identification of any racing rules that will be changed,
a sum-mary of the changes, and a statement that the
changes will appear in full in the sailing instructions (see
rule 86);
(2) that advertising will be restricted to Category A or that boats
will be required to display advertising chosen and supplied by
the organizing authority (see ISAF Regulation 20) and other
information related to Regulation 20;
(3) any classification requirements that some or all competitors
must satisfy (see rule 79 and ISAF Regulation 22, Sailor Classification Code);

J.1.2 A versenykiírás, tartalmazza még a következők közül mind azokat, amelyek segítik egy versenyzőt abban, hogy eldöntse induljon-e a versenyen, és a Versenyutasítás kézhezvételét megelőzően, az egyéb, szükséges ismereteket:
(1) minden megváltozó versenyszabály meghatározását, a változások
összegezését, és azt a kitételt, hogy a változások teljes terjedelmükkel megjelennek a versenyutasításban. (lásd a 86. szabályt).
(2) azt, hogy a hirdetések „A” kategóriára (lásd az ISAF 20. Rendelkezéseit) vannak korlátozva; vagy azt, hogy a hajóknak ki kell helyezniük azokat a hirdetéseket, amelyeket a rendező hatóság választott
és a versenyzők rendelkezésére bocsájtott. (lásd a 20. Rendelkezést), és a 20. rendelkezésre vonatkozó egyéb tájékoztatást,
(3) minden osztályozási követelményt, amelyeknek egyik vagy
mindegyik versenyzőnek ki kell elégíteni. (lásd a 79. szabályt
és az ISAF 22. Versenyzők Osztályozási Kódját.)
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(4) for an event where entries from other countries are expected,
any national prescriptions that may require advance
preparation;
(5) the procedure for advance registration or entry, including fees
and any closing dates;
(6) an entry form, to be signed by the boat’s owner or owner’s
representative, containing words such as ‘I agree to be bound
by The Racing Rules of Sailing and by all other rules that
govern this event.’;
(7) equipment inspection, measurement procedures or requirements for measurement certificates or for handicap or rating
certificates;
(8) the time and place at which the sailing instructions will be
available;
(9) changes to class rules, as permitted under rule 87, referring
specifically to each rule and stating the change;
(10) the courses to be sailed;
(11) the penalty for breaking a rule of Part 2, other than the TwoTurns Penalty;
(12) denial of the right of appeal, subject to rule 70.5;
(13) the scoring system, if different from the Low Point System in
Appendix A, the number of races scheduled and the minimum
number that must be completed to constitute a series;
(14) prizes.
J2

SAILING INSTRUCTION CONTENTS

J2.1 The sailing instructions shall include the following information:
(1) that the race will be governed by the rules as defined in The
Racing Rules of Sailing;
(2) a list of any other documents that will govern the event (for
example, The Equipment Rules of Sailing, to the extent that
they apply);
(3) the schedule of races, the classes to race and times of warning
signals for each class;
(4) the course(s) to be sailed, or a list of marks from which the
course will be selected and, if relevant, how courses will be
signalled;
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(4) egy olyan versenyen, amelyiken más országból való versenyzők nevezése várható a nemzeti előírásokat, amelyek előzetes felkészülést igényelnek,
(5) az előzetes jelentkezési és nevezési eljárást, beleértve a díjakat és a határidőket;
(6) egy nevezési lapot, amit a hajótulajdonosnak, vagy képviselőjének
kell aláírni, és amelyik tartalmazzon egy olyan szöveget: „Egyetértek
azzal, hogy a Vitorlázás Versenyszabályai, és minden egyéb olyan
szabály kötelez engem, ami szerint e versenyt megrendezik.”
(7) felszerelés ellenőrzési, felmérési eljárásokat, felmérési és
lajstromozási bizonylatokkal illetve az előnyszámítással kapcsolatos bemutatandó bizonylatokat;
(8) a versenyutasítás kézhezvételének helyét és idejét;
(9) osztályszabályoknak - a 87. szabály által megengedett - változását, rájuk való hivatkozással, és meghatározva minden
egyes változtatást;
(10) a vitorlázandó pályát;
(11) a 2. rész szabályainak megsértésért a büntetéseit, ha azok
eltérnek a két fordulás büntetéstől;
(12) a 70.5 szabály alkalmazása esetén a fellebbezési jog elvonását;
(13) a pontozási rendszert, ha különbözik az A függelékben leírt
„Legkisebb-pontrendszertől” beleértve a kiírt, és a verseny érvényességéhez szükséges legkevesebb futamok számát;
(14) a díjakat
J2

A VERSENYUTASÍTÁS TARTALMA

J2.1 A versenyutasításnak a következő tájékoztatásokat kell tartalmazni:
(1) azt, hogy a verseny a Vitorlázás Versenyszabályai-ban lévő
szabályok szerint kerül megrendezésre;
(2) egy listát a versenyen alkalmazandó egyéb előírásokról és
szabályokról (pl. a Vitorlázás felszerelési szabályai, és alkalmazása köre);
(3) a futamok időbeosztását, a versenyző osztályokat, és mindegyik figyelmeztető jelzésének idejét.
(4) A levitorlázandó pálya(ák) meghatározását, vagy a pálya jeleit, melyek közül a mindenkori pályát kijelölik, és ha szükséges,
a pályák jelzéseit;
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(5) descriptions of marks, including starting and finishing marks,
stating the order and side on which each is to be left and identi-fying all rounding marks (see rule 28.1);
(6) descriptions of the starting and finishing lines, class flags and
any special signals to be used;
(7) the time limit, if any, for finishing;
(8) the handicap or rating system to be used, if any, and the
classes to which it will apply;
(9) the scoring system, if different from the Low Point System in
Appendix A, included by reference to Appendix A, to class
rules or other rules governing the event, or stated in full. State
the number of races scheduled and the minimum number that
must be completed to constitute a series.

(5) a jelek leírását, beleértve a rajt- és céljeleket, meghatározva
elhagyásuk sorrendjét, és azt az oldalt, amelyiken azokat el
kell hagyni;
(6) a rajt és célvonalat, osztálylobogók leírását, és minden különleges jelzést, amit használnak;
(7) ha van, a célba érés időkorlátozását;
(8) az előnyszámítási vagy besorolási rendszert, ha ilyen van, és
az osztályokat, amelyekre az vonatkozik;
(9) a pontozási rendszert, ha különbözik az A függelékben lévő
Legkisebb Pont rendszertől, az osztályszabályokat és egyéb,
az esemény rendezésében alkalmazott szabályokat teljes terjedelmükkel. A kiírt összes, és a verseny érvényességéhez
szükséges legkevesebb futamok számát.

J2.2 The sailing instructions shall include those of the following that
will apply:
(1) that advertising will be restricted to Category A (see ISAF
Regulation 20) and other information related to Regulation
20;
(2) replacement of the rules of Part 2 with the right-of-way rules of
the International Regulations for Preventing Collisions at Sea
or other government right-of-way rules, the time(s) or place(s)
they will apply, and any night signals to be used by the race
committee;
(3) changes to the racing rules permitted by rule 86, referring
specifically to each rule and stating the change (if rule 86.2
applies, state the authorization);
(4) changes to the national prescriptions (see rule 88);
(5) when appropriate, at an event where entries from other countries are expected, a copy in English of the national prescriptions that will apply;
(6) changes to class rules, as permitted under rule 87, referring
specifically to each rule and stating the change;
(7) restrictions controlling changes to boats when supplied by the
organizing authority;
(8) the registration procedure;
(9) measurement or inspection procedure;
(10) location(s) of official notice board(s);
(11) procedure for changing the sailing instructions;

J2.2 A versenyutasítás, tartalmazza még a következőket, ha azok
alkalmazásra kerülnek:
(1) azt, hogy a hirdetések „A” kategóriára (lásd az ISAF 20. rendelkezését) vannak korlátozva, és a 20. rendelkezésre vonatkozó egyéb tájékoztatást;
(2) a 2. rész vonatkozó szabályainak helyettesítését a Nemzetközi Egyezmény az Ütközések Elkerülésére a Tengereken vagy
más hatósági előírás útjogszabályaival, ezek alkalmazásának
idejét és helyét, és bármilyen, a Versenyvezetőség által használt éjszakai jelzést;
(3) a 86. szabály által megengedett versenyszabály változásokat,
külön hivatkozva rájuk, és meghatározva a változást; (ha 86.2
szabályt alkalmazzák, a felhatalmazást be kell írni.)
(4) a nemzeti előírások változtatását, (lásd a 88. szabályt);
(5) ha alkalmazható, egy eseményen, ahol más országbeli versenyzők részvétele várható, az alkalmazott nemzeti előírások
angol nyelvű másolatát;
(6) az osztályszabályok változásait, a 87 szabály által megengedetten, külön hivatkozva rájuk, meghatározva a változásokat;
(7) a rendezők által adott hajókon végzett változtatások korlátozásának szabályzását;
(8) a regisztrációs eljárást;
(9) felmérési, vagy felügyeleti eljárást;
(10) a hivatalos hirdetőtábla/ák helyét/helyeit;
(11) a versenyutasítás megváltoztatásának módját;
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(12) safety requirements, such as requirements and signals for
per-sonal flotation devices, check-in at the starting area, and
check-out and check-in ashore;
(13) declaration requirements;
(14) signals to be made ashore and location of signal station(s);
(15) the racing area (a chart is recommended);
(16) approximate course length and approximate length of windward legs;
(17) description of any area designated by the race committee to
be an obstruction (see the definition Obstruction);
(18) the time limit, if any, for the first boat to finish and the time limit,
if any, for boats other than the first boat to finish;
(19) time allowances;
(20) the location of the starting area and any restrictions on
entering it;
(21) any special procedures or signals for individual or general
recall;
(22) boats identifying mark locations;
(23) any special procedures or signals for changing a leg of the
course (see rule 33);
(24) any special procedures for shortening the course or for finishing a shortened course;
(25) restrictions on use of support boats, plastic pools, radios, etc.;
on trash disposal; on hauling out; and on outside assistance
provided to a boat that is not racing;
(26) the penalty for breaking a rule of Part 2, other than the TwoTurns Penalty;
(27) under rule 86.1(b), a change to the number of hull lengths
determining the zone;
(28) whether rule 67 or Appendix P will apply;
(29) protest procedure and times and place of hearings;
(30) if rule N1.4(b) will apply, the time limit for requesting a hearing
under that rule;
(31) when required by rule 70.3, the national authority to which
appeals and requests may be sent and, when applicable,
subject to rule 70.5 denial of the right of appeal;
(32) the national authority’s approval of the appointment of an
international jury, when required under rule 91(b);
(33) substitution of competitors;
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(12) biztonsági követelményeket, úgy, mint az egyéni úszó eszközökkel szembeni követelményeket és azok jelzéseit, jelentkezést a
rajtterületen, és a parton való biztonsági ki/be jelentkezést;
(13) nyilatkozatok iránti követelményeket;
(14) parti jelzéseket és a jelző állomás elhelyezkedését;
(15) a versenyterületet (térkép ajánlott);
(16) a pálya és a cirkáló szakasz megközelítő hosszát;
(17) a versenyvezetőség által akadálynak minősített tiltott terület
leírása (lásd az akadály meghatározását);
(18) az első hajó célba érésének időkorlátozását, ha ilyen van és az
attól különböző másik hajók célba érésének időkorlátozását,
(19) időelőnyöket;
(20) a rajtterület elhelyezkedését, és a korlátozásokat; amelyek az
oda való belépésre vonatkoznak,
(21) egyéni és általános visszahívásoknál alkalmazott különleges
eljárást;
(22) pályajel hajók leírását;
(23) rajt utáni pályaszakasz változtatásának (lásd a 33. szabályt)
speciális módszerét és minden különleges jelzést;
(24) minden különleges pályarövidítési eljárást, vagy egy rövidített
pálya célba érkeztetési eljárását;
(25) kísérő hajók, műanyag medencék, rádiók stb. használatának;
hulladékok elhelyezésének módját, a hajó-kiemelés; a nem versenyben lévő hajóknak nyújtott külső segítség korlátozását;
(26) a 2. rész szabályainak megsértéséért járó, a 720°-os büntetésektől különböző büntetések meghatározását;
(27) a 86.1(b) szerint, a zóna meghatározásában szereplő testhosszak számát;
(28) azt, hogy a 67. szabály vagy a P függelék érvényes;
(29) óvási eljárást és a tárgyalások helyét és idejét;
(30) amikor az N1.4(b) szabály alkalmazásra kerül, az ennek alapján történő újratárgyalási kérelem időkorlátozását;
(31) amikor a 70.3 szabály megköveteli, a nemzeti hatóságot,
amelyikhez a fellebbezéseket és kérelmeket beküldhetik, és
ha alkalmazandó, a 70.5 szabály szerint, a fellebbezési jog
megtagadását;
(32) a 91(b) szabály követelménye szerint, a kijelölt nemzetközi
versenybíróság nemzeti hatóság általi jóváhagyását;
(33) versenyzők cseréjét;
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(34) the minimum number of boats appearing in the starting area
required for a race to be started;
(35) when and where races postponed or abandoned for the day
will be resailed;
(36) tides and currents;
(37) prizes;
(38) other commitments of the race committee and obligations of
boats.
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(34) egy futam elrajtoltatásához, a rajtterületen megjelenő legkevesebb hajószám meghatározását;
(35) azt, hogy hol és mikor fogják a napi halasztott vagy érvénytelenített futamokat újra vitorlázni
(36) ár-apályt és áramlásokat;
(37) a díjakat;
(38) a Versenyvezetőség és a hajók egyéb kötelezettségeit.
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APPENDIX K – NOTICE OF RACE GUIDE

K FÜGGELÉK – VERSENYKIÍRÁS MINTA

This guide provides a notice of race designed primarily for major
championship regattas for one or more classes. It therefore will be
particularly useful for world, continental and national champion-ships
and other events of similar importance. It can be downloaded from the
ISAF website (www.sailing.org) as a basic text for produc-ing a notice of
race for any particular event.
The guide can also be useful for other events. However, for such events
some of the paragraphs will be unnecessary or undesirable. Organizing
authorities should therefore be careful in making their choices.
This guide relates closely to Appendix L, Sailing Instructions Guide, and
its expanded version Appendix LE on the ISAF website, the introduction
to which contains principles that also apply to a notice of race.
To use this guide, first review rule J1 and decide which paragraphs will
be needed. Paragraphs that are required by rule J1.1 are marked with an
asterisk (*). Delete all inapplicable or unnecessary paragraphs. Select
the version preferred where there is a choice. Follow the directions in the
left margin to fill in the spaces where a solid line (_____) appears and
select the preferred wording if a choice or option is shown in brackets
([...............]).
After deleting unused paragraphs, renumber all paragraphs in
sequential order. Be sure that paragraph numbers are correct where
one paragraph refers to another.
The items listed below, when applicable, should be distributed with the
notice of race, but should not be included as numbered para-graphs in
the notice.
1 An entry form, to be signed by the boat’s owner or owner’s
representative, containing words such as ‘I agree to be bound
by The Racing Rules of Sailing and by all other rules that
govern this event.’
2 For an event where entries from other countries are expected,
the applicable national prescriptions in English.
3 List of sponsors, if appropriate.
4 Lodging and camping information.

Ez a minta elsősorban jelentősebb, egy vagy több osztály számára rendezett versenyek kiírását tartalmazza. Ezért különösen világ-, vagy kontinens-, és nemzeti bajnokságok, és hasonló jelentőségű versenyekre
hasznos. Letölthető az ISAF honlapjáról (www.sailing.org) és felhasználható különleges esemény kiírásának elkészítésére.
A minta más események esetén is hasznos. Azonban ezeknél a szakaszok némelyike szükségtelen vagy nem kívánatos. Ezért a szervező
hatóságok kellő gondossággal járjanak el az alkalmazott szakaszok kiválasztásakor.
Ez a minta szorosan kapcsolódik az L Függelékhez, (Versenyutasítás minta), és annak bővített változatához az LE Függelékhez, amelyet
csak az ISAF honlapjáról lehet letölteni, és amelynek bevezetője is alkalmazható a versenykiíráshoz.
E minta használatakor, először tekintsük át a J1 szabályt, és döntsük
el mely szakaszok szükségesek számunkra. A J1 szabály által előírásszerűen alkalmazandó szakaszok csillaggal (*) vannak jelölve. Minden
szükségtelen és nem kívánatos szakaszt töröljünk. Ott, ahol több változat is szerepel, válasszuk ki a megfelelőt. Kövessük a bal margón feltüntetett utasításokat a folytonos vonallal (________) jelzett üres helyek
kitöltésekor és válasszuk ki a megfelelő szövegváltozatot, ha zárójelekkel ([………]) választási lehetőség van jelezve.
A felhasználásra nem kerülő szakaszok törlése után számozzuk újra sorrend szerint az összes szakaszt. Győződjünk meg arról, hogy szakaszok sorszámai helyesek-e, ott ahol az egyik hivatkozik a másikra.
Az alább felsorolt tételeket úgyszintén a Versenykiírással együtt kell szétküldeni, de nem szabad azokat a versenykiírás számozott szakaszaiként
abba belefoglalni.
1 Egy nevezési lapot, amelyet a hajótulajdonos vagy képviselője kell, hogy aláírjon, és aminek tartalmazni kell egy, a következő szöveget: ’Magam részére kötelezőnek ismerem el a
Vitorlázás Versenyszabályait és minden egyéb, a versenyben
alkalmazott szabályt.’
2 Olyan eseménynél, amelyiken más országbeli nevezés is várható az alkalmazott nemzeti előírásokat angol nyelven.
3 Támogatók listáját, ha ilyenek vannak, és ez tanácsos.
4 Szálás és camping lehetőségek listáját.
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5
6
7
8
9

Description of meal facilities.
Race committee and protest committee members.
Special mooring or storage requirements.
Sail and boat repair facilities and ship’s chandlers.
Charter boat availability.

........................................
........................................
........................................
........................................
......................

On separate lines, insert the full
name of the regatta, the inclusive
dates from measurement or the
practice race until the final race
or closing ceremony, the name of
the organizing authority, and the
city and country.

5
6
7
8
9

Tájékoztatást az étkezési lehetőségekről.
Versenyvezetőség [óvási bizottság] [zsűri] tagjait.
Különleges kikötési és hajótárolási követelményeket.
Hajó és vitorlajavítási lehetőségeket és alkatrész üzleteket.
Hajókölcsönzési lehetőségeket.

NOTICE OF RACE
1

RULES

1.1*

The regatta will be governed by the
rules as defined in The Racing Rules
of Sailing.

Use the first sentence if 1.2
appropriate. Insert the name.
List by number and title the
prescriptions that will not apply
(see rule 88). Use the second
sentence if it applies and if
entries from other countries
are expected, and state the
relevant prescriptions in full.

[The following prescriptions of the __
___ national authority will not apply:
_____.] [The prescriptions that may
require advance preparation are
stated in full below.]

(OR)
Use only if the national authority
for the venue of the event has not
adopted a prescription to rule 88.

1.2

No national prescriptions will apply.

List by name any other documents
that govern the event; for example,
The Equipment Rules of Sailing,
to the extent that they apply.

1.3*

_____ will apply.
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........................................
........................................
........................................
........................................
......................

Külön sorokban adjuk meg a
verseny teljes megnevezését, a
felmérések, vagy a próbafutam
kezdetétől a díjkiosztásig terjedő időszak dátumát, a szervező
hatóság(ok) megnevezését, és
a helységet és országot.

VERSENYKIÍRÁS
1
Szabályok
1.1*

A verseny a Vitorlázás Versenyszabályai által meghatározott szabályok
érvényesek.
A __________nemzeti hatóság következő előírásai nem érvényesek
[Azokat, amelyek előzetes felkészülést követelnek, teljes egészükben
írjuk be a következőkbe.]

Az első mondatot akkor hasz- 1.2
náld, ha alkalmazható. Írd be
a neveiket. Sorold fel címükkel
a nem alkalmazott előírásokat.
(lásd a 88. szabályt) Ha a második mondat is érvényes és
más országból is várható nevezés írd be a vonatkozó teljes
előírást.
(VAGY)
Csak akkor alkalmazd, ha az 1.2
A hazai nemzeti hatóság előírásai
esemény helye szerinti nemérvényesek.
zeti hatóság nem alkotott a 87.
szabály szerinti előírást.
Sorold fel az összes többi
előírást, név szerint. Például:
a vitorlázás felszerelési szabályok addig a terjedelemig,
ahogy azokat alkalmazzák

1.3*

_________________ érvényesek.
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See rule 86. Insert the rule
number(s) and summarize
the changes.

1.4

Racing rule(s) _____ will be changed
as follows: _____. The changes
will appear in full in the sailing
instructions. The

Insert the rule number(s) and
class name. Make a separate
statement for the rules of
each class.

1.5

Under rule 87, rule(s) _____ of the
_____ class rules [will not apply] [is
(are) changed as follows: _____ ].

1.6

If there is a conflict between
languages the English text will take
precedence.

See ISAF Regulation 20.
Include other applicable
information related to
Regulation 20.

2

See ISAF Regulation 20.3(d)

2.1

Advertising will be restricted to
Category A.

.

2.2

Boats may be required to display
advertising chosen and supplied by
the organizing authority.

Insert the class(es).

11.4

A _____ szabályok az alábbiakra
változnak
. A változásokat a
Versenyutasítás tartalmazza majd.
A Versenyutasítás is változtathat
egyéb szabályt.

Írd be a szabály számát és
az osztályt. Minden osztályra
külön bekezdésben.

1.5

A 87. szabály alapján a __
____
osztály
______
számú
osztályszabálya(i)
[nem
érvényes(ek)] [az alábbiak szerint
változnak: ______]

1.6

Ha ellentmondás van, az angol szöveg a döntő.

Lásd az ISAF 20. rendelkezését. E rendelkezésre vonatkozó más információt is
írd be.

2

HÍRDETÉSEK

Lásd az ISAF 20.3(d) előírást.

2.1

A hirdetések az A kategóriára vannak korlátozva
A hajók kötelezhetők arra, hogy a
rendezőség által választott és kiosztott hirdetéseket viseljék.

ADVERTISING

3*

ELIGIBILITY AND ENTRY

3.1

The regatta is open to all boats of
the _____ class(es).

(OR)
Insert the class(es) and
eligibility requirements.

3.1

The regatta is open to boats of the
_____ class(es) that _____.

Insert the postal, fax and
e-mail addresses and entry
closing date.

3.2

Eligible boats may enter by
completing the attached form and
sending it, together with the required
fee, to _____ by _____.

Insert any conditions.

3.3

Late entries will be accepted under
the following conditions:

208

Lásd a 86. szabályt. Írd be a
szabályok számát és foglald
össze a változásokat.

2.2

Írd be az osztályokat

Írd be az osztályokat és a jogosultsági követelményeket

3
3.1
VAGY
3.1

JOGOSULTSÁG ÉS NEVEZÉS
A versenyen a ________ osztály(ok)
összes hajója indulhat.
A verseny a _______ osztály azon
hajói indulhatnak, amelyek ______

Írd be a postai, fax, és e-mail
címeket és a nevezési határidőt

3.2

A jogosult hajók a mellékelt nevezési lap kitöltésével és beküldésével,
valamint a nevezési díj _______
-ig, ___________ címre való elküldésével nevezhetnek.

Írj be minden feltételt

3.3

Késői nevezéseket csak a ______
feltételekkel áll módunkba elfogad

209

Insert any restrictions.

3.4

The following restrictions on the
number of boats apply: _____.

Írj be minden korlátozást

3.4

A nevezhető hajók száma _______
ra van korlátozva.

Insert any requirements.

4

CLASSIFICATION

Írd be a követelményeket.

4

OSZTÁLYOZÁS
A következő osztályozási követelménye érvényesek (lásd a 79. szabályt):

5
5.1

NEVEZÉSI DÍJAK
A következő díjakat kell befizetni

The following classification requirements
will apply (see rule 79): _____.

Insert all required fees for
racing.

Insert optional fees (for
example, for social events).

5

FEES

5.1

Required fees are as follows:

5.2

Class

Fee

_____

_____

_____

_____

Other fees:
_____.
_____.

Írd be a versenyen valórészvétel díjait.

Osztály

Nevezési díj

_____

_____

_____

_____

Írd be az esetleges egyéb díjakat (pl. társadalmi események díja)

5.2

Egyéb díjak
_____.
_____.

Csak akkor alkalmazd, ha
egy osztály csoportokra lesz
osztva, minősítő és döntő futamokat futva.

6

MINŐSÍTŐ ÉS DÖNTŐ
SOROZATOK
A versenysorozat minősítő és döntő sorozatokból áll.

7
7.1

IDŐBEOSZTÁS
Regisztráció: nap és dátum:
________, __________,
______-tól _________-ig

6

QUALIFYING SERIES AND FINAL
SERIES
The regatta will consist of a qualifying
series and a final series.

7

SCHEDULE

Insert the day, date and
times.

7.1*

Registration:
Day and date _____
From _____ To

Insert the day, date and
times.

7.2

Measurement and inspection:
Day and date _____
From _____ To

Írd be a napot, dátumot és
időpontot

7.2

Felmérés és felülvizsgálat:
________, __________
______-tól _____-ig

Revise as desired and nsert
the dates and classes.
Include a practice race if any.
When the series consists
of qualifying races and final
races, specify them. The
schedule can also be given in
an attachment.

7.3*

Dates of racing:

Igény szerint vizsgáld felül
és írd be az időpontokat és
osztályokat Ha minősítő és
döntő sorozatok vannak,
határozd meg azokat. Külön
mellékletben is meg lehet
adni a menetrendet

7.3

Versenyek időpontja:

Use only when a class is
divided into fleets racing a
qualifying series and a final
series.
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Írd be a napot, dátumot, és
időpontot

Date

Class

Class

_____

racing

racing

_____

racing

reserve day

_____

reserve day

racing

_____

racing

racing

Dátum

Osztály

Osztály

_____

verseny

verseny

_____

verseny

tartalék nap

_____

tartalék nap

verseny

_____

verseny

verseny
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Insert the classes and
numbers.

Insert the time.

7.4

Number of races:
Class

Number

Races per day

_____

_____

_____

_____

_____

_____

7.5*

The scheduled time of the warning
signal for the [practice race] [first
race] [each day] is _____.

8

MEASUREMENTS

Each boat shall produce a valid
[measurement] [rating] certificate. In
addition the following measurements
[may] [will] be taken: _____.

List the measurements with
appropriate references to the
class rules.

9

Osztály

Szám

Futamok
száma

_____

_____

_____

_____

7.5

A [próbafutam] [első futam] [minden
napi] futam(ok) figyelmeztető jelzésének időpontja: _______

8

FELMÉRÉS
Minden hajónak be kell mutatnia az
érvényes [felmérési] [lajstromozási] bizonylatát.

SAILING INSTRUCTIONS

9

VERSENYUTASÍTÁS
A versenyutasítást ______után,
______ helyiségben _______követően lehet átvenni.

10
10.1

HELYSZIN
A ___ számú melléklet ábrázolja a verseny helyszínének megközelítését.

Írd be a melléklet számát.
Csatolj egy térképet.

10.2

A ____ számú melléklet mutatja a
versenyterületet.

Írd be a leírását.

11

PÁLYÁK
A következő pályákat kell vitorlázni:
________________

The sailing instructions will be available after _____ on _____ at
Írd be a melléklet számát.
Csatolj egy bejelölt térképet.

10

VENUE

10.1

Attachment _____ shows
location of the regatta harbour.

the

Insert a number or letter. Provide
a marked map or chart.

10.2

Attachment _____ shows
location of the racing areas.

the

11

the CORSES

Minden hajónak be kell mutatnia az
érvényes [felmérési] [lajstromozási]
bizonylatát. Ezen kívül a következők
[lesznek] [lehetnek] felmérve: _____

Az osztályszabályokra hivatkozva sorold fel a megfelelő
felméréseket

Írd be a dátumot és helyszint.

Insert a number or letter.
Provide a marked map with
driving instructions.
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Futamok száma:

(VAGY)

(OR)

Include the description.

Írd be az időpontot.

7.4

Each boat shall produce a valid
[measurement] [rating] certificate

Each boat shall produce a
valid [measurement] [rating]
certificate.

Insert the time, date and
location.

Írd be az osztályokat és számokat.

The courses to be sailed will be as
follows: _____.
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(VAGY)

(OR)
The diagrams in Attachment _____
show the courses, including the
approximate angles between legs,
the order in which marks are to be
passed, and the side on which each
mark is to be left. [The approximate
course length will be
.]

Insert a number or letter. A
method of illustrating various
courses is shown in Addendum
A of Appendix L or LE. Insert
the course length if applicable.

Include paragraph 12.1 only
when the Two-Turns Penalty
will not be used. Insert the
number of places or describe
the penalties.

12

PENALTY SYSTEM

12.1

The Scoring Penalty, rule 44.3, will
apply. The penalty will be _____
places.

(OR)
12.1

The penalties are as follows: _____.

Insert the class(es).

12.2

For the _____ class(es) rule 44.1
is changed so that the Two-Turns
Penalty is replaced by the One-Turn
Penalty.

Include only if the protest committee is an international jury
or another provision of rule
70.5 applies. Use ‘jury’ only
if referring to an international
jury.

12.3

Decisions of the [protest committee]
[jury] will be final as provided in rule
70.5.

13

SCORING

Include only if the Low Point 13.1
System is replaced by the
Bonus Point System.
Include only if neither of the
Appendix A scoring systems
will be used. Describe the
system.

13.1

Insert the number.

13.2
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A 12.1 szakaszt csak akkor
kell használni, ha nem a Kétfordulós büntetést írjuk elő.
Írd be a helyek számát vagy
ismertesd a büntetési rendszert

(VAGY)
12.1

BÜNTETÉSEK
A 44.3 szerinti büntetés lesz
alkalmazva. A büntetés ___ hely.
A következő büntetések lesznek
alkalmazva: __________.

12.2

A ________ osztály(ok)nak a
44.1 szabály oly módon van
megváltoztatva, hogy a két forduló
büntetés helyett egy forduló büntetést
kell végezni.

Csak akkor írd be, ha az óvási
bizottság
egy
nemzetközi
zsűri vagy a 70.4 szabály más
feltétele teljesül. A ’zsűri”-t csak a
nemzetközi zsűrire alkalmazd.

12.3

Az [óvási bizottság] [zsűri] döntései
a 70.4 szabálynak megfelelően
véglegesek.

13
13.1

ÉRTÉKELÉS
Az A Függelék ’Jutalom-pontrend
szere’ lesz alkalmazva.

The Bonus Point System of Appendix A will apply.

The scoring system is as follows:
_____.

Csak akkor írd be, ha az A
Függelékbeli egyik rendszert sem
alkalmazzák. Írd le a rendszert.
Írd be a számot

_____ races are required to be
completed to constitute a series.

12
12.1

Írd be az osztályokat

Csak akkor írd be, ha a ’Legkisebb-pont rendszert’ a ’Jutalom-pontrendszer váltja fel.

(OR)

A ___ számú melléklet mutatja
be a vitorlázandó pályákat, a
pályaszakaszok közötti szögeket,
a jelek kerülési sorrendjét, és jelek
oldalait ahol azokat el kell hagyni. [A
pálya megközelítő hossza ___ lesz]

A ___ számú melléklet mutatja be a vitorlázandó pályákat, a pályaszakaszok
közötti szögeket, a jelek
kerülési sorrendjét, és jelek
oldalait ahol azokat el kell
hagyni. [A pálya megközelítő
hossza ___ lesz]

(VAGY)
13.1

13.2

Az értékelési rendszer a következő:_
________

_____ számú érvényesen befejezett futam szükséges a verseny érvényességéhez.
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Insert the numbers
throughout.

13.3

(a) When fewer than _____ races
have been completed, a boat’s
series score will be the total of her
race scores.

Végig bírd be a számokat

13.3

(a) Amikor kevesebb, mint __ számú
érvényesen befejezett futam van, egy
hajó pontszáma az összes futam pontszámainak összege.
(b) Amikor____-tól ___-ig számú érvényesen befejezett futam van, egy
hajó pontszáma – a legrosszabb
futam pontszámának kiejtésével számolt - összes pontjának összege.
(c) Amikor ___ vagy több érvényesen
befejezett futam van, egy hajó pontszáma – a két legrosszabb futamának
kiejtésével számolt – összes pontjainak
összege.

Írd be az azonosítási jeleket.
Nemzetközi eseményen az
ország-jelzések használata
javasolt

14

KISÉRŐ MOTOROSOK
A kísérő motorosokat ________
kell jelölni.

15

HAJÓK TÁROLÁSA
A [kikötőben] [hajóparkolóban] a
hajókat kijelölt helyükön kell tárolni.

16

KIEMELÉSI KORLÁTOZÁS
Tőkesúlyos hajók nem emelhetők ki
a versenysorozat alatt, kivéve a versenyvezetőség előzetes írásbeli engedélye és annak feltételei szerint.

17

VÍZ ALATTI LÉGZŐKÉSZÜLÉK,
MŰANYAG MEDENCÉK
Víz alatti légzőkészülék, műanyag
medencék vagy ezekkel egyenértékű berendezés nem használható tőkesúlyos hajók körül az első
futam figyelmeztető jelzése, és a
versenysorozat vége között.

(b) When from _____ to _____
races have been completed, a
boat’s series score will be the total of
her race scores excluding her worst
score.
(c) When _____ or more races have
been completed, a boat’s series
score will be the total of her race
scores excluding her two worst
scores.
Insert the identification markings.
National letters are suggested for
international events.
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14

SUPPORT BOATS
Support boats shall be marked with
_____.

15

BERTHING
Boats shall be kept in their assigned
places in the [boat park] [harbour].

16

HAUL-OUT RESTRICTIONS
Keelboats shall not be hauled out
during the regatta except with and
according to the terms of prior written
permission of the race committee.

17

DIVING EQUIPMENT AND
PLASTIC POOLS
Underwater breathing apparatus
and plastic pools or their equivalent
shall not be used around keelboats
between the preparatory signal
of the first race and the end of the
regatta.
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Insert any alternative text that
applies. Describe the radio
communication bands or
frequencies that will be used
or allowed.

18

RADIO COMMUNICATION
Except in an emergency, a boat shall
neither make radio transmissions
while racing nor receive radio
communications not available to all
boats. This restriction also applies to
mobile telephones.

If perpetual trophies will be
awarded state their complete
names.

19

PRIZES
Prizes will be given as follows:
_____.

The laws applicable to the
venue in which the event is
held may limit disclaimers. Any
disclaimer should be drafted to
comply with those laws.

20

DISCLAIMER OF LIABILITY
Competitors participate in the regatta
entirely at their own risk. See rule 4,
Decision to Race. The organizing
authority will not accept any liability
for material damage or personal injury or death sustained in conjunction
with or prior to, during, or after the
regatta.

Insert the currency and
amount.

21

INSURANCE
Each participating boat shall be
insured with valid third-party liability
insurance with a minimum cover of
_____ per event or the equivalent.

Insert necessary contact
information.

22

FURTHER INFORMATION
For further information
contact _____.
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Írd be az alternatív alkalmazott szöveget. Határozd meg
az alkalmazott, és meg-engedett rádió-csatornákat, és
frekvenciákat

18

RÁDIÓKAPCSOLAT
Vészhelyzet kivételével egy hajó sem
adhat le és nem vehet olyan rádióadást versenyben, amely nem érhető
el minden hajó számára. Ez a korlátozás mobil telefonokra is vonatkozik.

Amikor vándordíjak vannak
azok megnevezését is írd le.

19

DÍJAZÁS
A következő díjak kerülnek kiadásra:

A verseny helyszínén alkalmazott jog korlátozhatja a felelősség kizárását. E kizárást
csak a helyi jog keretein belül
lehet meghatározni.

20

FELELŐSSÉG-ELHÁRÍTÁS
Minden versenyző saját veszélyére
vesz rész a versenyen. Lásd a 4.
Döntés a versenyen való részvételről szabályt. A rendező hatóság
nem fogad el semminemű felelősséget anyagi kárért, sérülésért vagy
halálért, ami a versenysorozaton
való részvétellel kapcsolatban, azt
megelőzően, annak tartama alatt,
vagy annak befejezését követően
történik.

Írd be a pénznemet és összeget

21

BIZTOSÍTÁS
Mindegyik résztvevő hajónak rendelkeznie kell érvényes harmadik
fél részére szóló felelősség-biztosítással, aminek legkisebb összege
eseményenként _____________
vagy azzal egyenértékű.

Írd be a szükséges kapcsolati információkat.

22

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
További tájékoztatásért kérjük, forduljon az alábbi címhez: ______

please
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APPENDIX L – SAILING INSTRUCTIONS GUIDE

L FÜGGEKÉK – VERSENYUTASÍTÁS MINTA

This guide provides a set of tested sailing instructions designed primarily for
major championship regattas for one or more classes. It therefore will be
particularly useful for world, continental and national championships and other
events of similar importance. The guide can also be useful for other events;
however, for such events some of these instructions will be unnecessary or
undesirable. Race officers should therefore be careful in making their choices.
An expanded version of the guide, Appendix LE, is available on the
ISAF website (www.sailing.org). It contains provisions applicable to the
largest and most complicated multi-class events, as well as varia-tions
on several of the sailing instructions recommended in this appendix. It
will be revised from time to time, to reflect advances in race management
techniques as they develop, and can be downloaded as a basic text for
producing the sailing instructions for any particular event. Appendix L
can also be downloaded from the ISAF website.
The principles on which all sailing instructions should be based are as follows:
1. They should include only two types of statement: the intentions
of the race committee and protest committee and the obligations
of competitors.
2. They should be concerned only with racing. Information about
social events, assignment of moorings, etc., should be provided
separately.
3. They should not change the racing rules except when clearly
desirable. (When they do so, they must follow rule 86 by referring
specifically to the rule being changed and stating the change.)
4. They should not repeat or restate any of the racing rules.
5. They should not repeat themselves.
6. They should be in chronological order; that is, the order in which
the competitor will use them.
7. They should, when possible, use words or phrases from the
racing rules.
To use this guide, first review rule J2 and decide which instructions will
be needed. Instructions that are required by rule J2.1 are marked with an
asterisk (*). Delete all inapplicable or unnecessary instructions. Select the
version preferred where there is a choice. Follow the directions in the left
margin to fill in the spaces where a solid line ( _____ ) appears and select
the preferred wording if a choice or option is shown in brackets ([ . . . ]).

Ez a minta egy sor, jelentős, egy vagy több osztály bajnokságán, verseny-sorozatán már kipróbált, és azok számára összeállított utasítást
tartalmaz. Ezek elsősorban világ, kontinentális és nemzeti bajnokságokon vagy hasonló jelentőségű eseményekre lehetnek hasznosak. Más
események számára is felhasználhatók; de ezeknél ezen utasítások
egy része szükségtelen, vagy nem kívánt lehet. Ezért versenyvezetők,
versenyrendezők nagy gonddal válasszák ki a nekik megfelelőket.
A minta egy kibővített változata, az LE Függelék, az ISAF Web-lapján
(www.sailing.org) is megtalálható, és alkalmazható megoldásokat tartalmaz még a legkomplikáltabb több osztályos eseményre is, valamint variációkat ajánl az itt javasolt utasításokra. Ezt a mintát időről időre felülvizsgálják, hogy a versenyvezetés technikájának fejlődését kövesse, és
letölthető, hogy bármilyen egyedi esemény számára alap-szövegként
legyen felhasználható. Maga az L Függelék is letölthető.
Az versenyutasítások összeállításának alapelveiként a következőket
kell mindig szem előtt tartani:
1. Csak kétféle kijelentést tartalmazhat: a Versenyvezetőség a Versenybíróság szándékait, és a versenyzők kötelezettségeit.
2. Csak a versenyzéssel kell, hogy foglalkozzanak. Más információkat, mint társasági események, kikötőhelyek kiosztása stb. külön
kell közzétenni.
3. Ne változtassák meg a versenyszabályokat, kivéve, ha az különösen fontos. (Amikor mégis megteszed, akkor kövesd 86. szabályt
külön hivatkozva a változtatott szabályra és megadva a változást.
4. Ne ismételjék, és ne fogalmazzák újra a versenyszabályokat.
5. Ne ismételjék önmagukat.
6. Időrendbe legyenek összeállítva, azaz úgy, amilyen sorrendben
a versenyzők felhasználják azokat.
7. Mindenhol, ahol lehetséges, a versenyszabályokat alkalmazzák.
Ezen minta felhasználásakor, először ismét át kell nézni az J2 szabályt,
és el kell dönteni mely utasítások a szükségesek. A J2.1 által megkövetelt
utasítások (*)-gal vannak jelölve. Törölni kell az összes nem alkalmazott és
szükségtelen utasítást. Ott ahol választék van, ki kell választani a megfelelőt.
Ezután ki kell tölteni a (____)-val jelölt, üresen hagyott részt, a bal oldali utasításoknak megfelelően, és ki kell választani a megfelelő szavakat, ahol azok
([...........]) között vannak. Végül újra kell számozni az utasításokat.
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After deleting unused instructions, renumber all instructions in
sequential order. Be sure that instruction numbers are correct where
one instruction refers to another.

........................................
........................................
........................................
........................................
......................

On separate lines, insert the full
name of the regatta, the inclusive
dates from measurement or the
practice race until the final race
or closing ceremony, the name of
the organizing authority, and the
city and country.

A nem használt utasítások törlése után át kell számozni az összes utasítást.
Ellenőrizni kell a kereszthivatkozások számait is.

SAILING INSTRUCTIONS

Use the first sentence if
appropriate. Insert the name.
List by number and title the
prescriptions that will not
apply (see rule 88). Use
the second sentence if it
applies and if entries from
other national authorities
are expected, and state the
prescriptions in full.
Use only if the national
authority for the venue of
the event has not adopted a
prescription to rule 88.
List by name any other
documents that govern the
event; for example, The
Equipment Rules of Sailing,
to the extent that they apply.
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........................................
........................................
........................................
........................................
......................

Be kell írni: a verseny teljes
nevét; a felmérés kezdetétől,
vagy a próbafutam napjától,
az utolsó futamig a dátumokat a rendező hatóság teljes
nevét; és a helyiség és ország megnevezését.

VERSENYUTASÍTÁS

1

RULES

1

Szabályok

1.1*

The regatta will be governed by
the rules as defined in The Racing
Rules of Sailing.

1.1*

A versenyt a Vitorlázás Versenyszabályaiban meghatározott szabályok alapján rendezik.

1.2

[The following prescriptions of the
_____ national authority will not
apply: _____.] [The prescriptions
that will apply are stated in full
below.]

1.2

[A ______ hatóság._____nem lesznek érvényben.]
[Az alkalmazott előírások, teljes terjejedelmükkel az alábbiak:]

(OR)
1.2

Az első mondatot akkor
használd, ha jó.
Szám és cím szerint sorold
fel az előírásokat melyek
nem érvényesek (lásd a 88.
szabályt). – Alkalmazd a második mondatot ha alkalmas,
és más országból várható
nevezés, és idézd az előírást
teljes terjedelmével.

No national prescriptions will apply.

Csak akkor kell beiktatni, ha
nem kerülnek alkalmazásra.
Írd be a nevet.

1.3*

_____ will apply.

Sorolod fel az összes többi
előírást, név szerint. Például:
A vitorlázás felszerelési szabályok addig a terjedelemig
ahogy azokat alkalmazzák

VAGY
1.2

1.3*

A ______ nemzeti hatóság előírásai nem érvényesek

______ szabályok érvényesek.
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See rule 86. Either insert
here the rule number(s) and
state the changes, or, if not
using this instruction, do the
same in each instruction that
changes a rule.

1.4

Racing rule(s) _____ will be
changed as follows: _____.

Lásd a 86. szabályt. Vagy írd
be a szabályok számát és a
változást, vagy ha nem ezt
használod, tedd ugyanezt minden egyes utasítással, amelyik
változtat egy szabályt.

1.4

A __________________ szabályok
vagy a következőre változnak:
_______

For example, use ‘two’ when
the racing area is particularly
small or ‘four’ when the boats
are particularly fast.

1.5

Under rule 86.1(b), in the definition
Zone the distance is changed to
[two] [four] hull lengths.

Például írj be „kettő”-t ha
a versenyterület kicsi vagy
„négy”-et ha a hajók nagyon
gyorsak.

1.5

A 86.1(b) alapján a meghatározások „zóna távolsága változott [két]
[négy]hosszra

Insert the rule number(s)
and class name. Make a
separate statement for the
rules of each class.

1.6

Under rule 87, rule(s) _____ of the
_____ class rules [will not apply] [is
(are) changed as follows: _____].

Írd be az osztály nevét és a
szabály számát, külön minden osztályra.

1.6

A 87. szabály alapján a következő osztály szabályok [nem
érvényesek][változtak a következők
szerint: _____________ ]

1.7

If there is a conflict between
languages the English text will take
precedence.

1.7

Ha ellentmondás van a nyelvek között, az angol nyelv a mérvadó.

Insert the location(s).

2

NOTICES TO COMPETITORS
Notices to competitors will be
posted on the official notice
board(s) located at _____.

2

VERSENYZŐK TÁJÉKOZTATÁSA
A versenyzőket a ___________
lévő hivatalos hirdető táblán kifüggesztett közleményekkel tájékoztatják.

Change the times if different.

3

CHANGES TO SAILING
INSTRUCTIONS
Any change to the sailing
instructions will be posted before
0900 on the day it will take effect,
except that any change to the
schedule of races will be posted by
2000 on the day before it will take
effect.

3

VERSENYUTASÍTÁS
VÁLTOZTATÁSAI
A versenyutasítás változásai, legalább __óra előtt lesznek kifüggesztve, azon a napon, amikor
hatályba lépnek; Kivételt képez az,
hogy a futamok időpontjában történő változtatásokat, a hatályba lépés napját megelőző napon 20:00
óráig kell kifüggeszteni.

4

Parti Jelzések

4.1

A parti jelzéseket a ____________
_______ tűzik ki.

Insert the location.
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4

SIGNALS MADE ASHORE

4.1

Signals made ashore will be
displayed at _____.

Be kell írni a pontos helyét.

Be kell írni az időt.

Be kell írni a pontos helyet.
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Insert the number of
minutes.

4.2

When flag AP is displayed ashore,
‘1 min-ute’ is replaced with ‘not less
than _____ minutes’ in the race
signal AP.

Be kell írni a percek számát.

4.2

Be kell írni a percek számát.

(VAGY)
4.2

(OR)
Insert the number of
minutes.

4.2

Flag D with one sound means ‘The
warn-ing signal will be made not
less than _____ minutes after flag D
is displayed. [Boats are requested
not to leave the har-bour until this
signal is made.]’

Delete if covered by a class
rule.

4.3

When flag Y is displayed ashore,
rule 40 applies at all times while
afloat. This changes the Part 4
preamble.

5

SCHEDULE OF RACES

5.1*

Dates of racing:
Date
Class
____
_____ racing
_____ racing

Revise as desired and insert
the dates and classes.
Include a practice race if any.
When the series consists
of qualifying races and final
races, specify them. The
schedule can also be given
in an attachment.

_____
_____
_____

Insert the classes and
numbers.

5.2*

reserve
day
racing
racing

Number of races:
Class
Number
_____
_____

_____
_____

Class
____
racing
reserve
day
racing

One extra race per day may be
sailed, pro-vided that no class
becomes more than one race
ahead of schedule and the change
is made according to instruction 3.
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„D” lobogó egy hangjel kíséretében
jelentése:„A figyelmeztető jelzést
a”D” lobogó kitűzését követően
nem kevesebb, mint ______perc
múlva adják. [E jelzés kitűzése
előtt, kérjük, hogy a hajók ne szálljanak vízre.]

4.3

Amikor az „Y” lobogót a parton tűzik
ki, 40. szabály a vízre-szállástól a
partra érésig érvényes. Ez megváltoztatja a 4. rész bevezetőjét.

5

FUTAMOK PROGRAMJA

Írd be a dátumokat

5.1*

Versenynapok beosztása
Dátum
Osztály
Osztály
_____
verseny
verseny
_____
verseny
tartalék
nap
_____
tartalék
verseny
nap
_____
verseny
verseny
_____
verseny
verseny

Írd be az osztályokat és a
számokat.

5.2

A kiírt futamszámok a következők:
Osztály
FutamNapi fuszám
tamszám
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Töröld, ha egy osztályszabály érvényes

racing
racing

Races
per day
_____
_____

Amikor a„Felelet” lobogót a parton
tűzik ki a Versenyjelzések „Felelet”
lobogó ’1 perc’ időjelzése nem kevesebb, mint_____ percre változik.”

Naponta egy extra futamot lehet
rendezni, feltéve, hogy egyik osztály sem kerül aznap a kiírás szerinti futamszámnál eggyel előbbre
és a változás a 3. sz. utasítás szerint történt.
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5.3*

The scheduled time of the warning
signal for the first race each day is
_____.

5.4

After a long postponement, to alert
boats that a race or sequence of
races will begin soon, an orange
flag will be displayed with one sound
for at least four minutes before a
warning signal is displayed.

Insert the time.

5.5

On the last day of the regatta no
warning signal will be made after
_____.

Insert the classes and
names or descriptions of the
flags.

6*

CLASS FLAGS
Class flags will be:

Insert a number or letter.

7

RACING AREAS
Attachment _____ shows the
location of racing areas.

8

THE COURSES

8.1*

The diagrams in Attachment _____
show the courses, including the
approximate angles between legs,
the order in which marks are to be
passed, and the side on which each
mark is to be left. [The approximate
course length will be _____.]

8.2

No later than the warning signal,
the race committee signal boat will
display the approximate compass
bearing of the first leg.

Insert the time.

Insert a number or letter. A
method of illustrating various
courses is shown in Addendum
A. Insert the course length if
applicable.
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Class
_____
_____
_____

Írd be az időt.

Írd be az időt.

Írd be az osztályokat, és a
lobogókat.
Flag
_____
_____
_____
Írj be egy számot vagy betűjelet

Csatolni kell a pálya (pályák)
ábráit.

5.3*

A napi első futamok figyelmeztető
jelzésének időpontja ______.

5.4

Egy hosszú halasztás után a hajókat egy narancsszínű lobogónak, a
figyelmeztető jelzés előtt legalább 4
perccel való kitűzésével tájékoztatják arról, hogy rövidesen új rajteljárásra kerül sor.

5.5

A verseny utolsó napján _______
után nem adnak figyelmeztető jelzést.

6

OSZTÁLYLOBOGÓK
Az osztálylobogók a következők:
Osztály
_____
_____
_____

Lobogó
_____
_____
_____

7

VERSENYTERÜLET
A versenyterület az _____ mellékleten van bejelölve.

8

VERSENYPÁLYA

8.1*

A ____ melléklet ábrázolja a
pályá(ka)t, a vagy jelét, és a pályaszakaszok megközelítő hosszát,
és a közöttük lévő szöget, a jelek
oldalát ahol azokat el kell hagyni,
és kerülési sorrendjüket. [A pálya
megközelítő hossza _______.]

8.2

A figyelmeztető jelzésnél nem később, az „1” pályajelhez mutató
irányszöget a versenyvezetői jelzőhajón kitűzik.
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8.3

Courses will not be shortened. This
changes rule 32.

8.4

Legs of the course will not be
changed after the preparatory
signal. This changes rule 33.

9

MarkS

Change the mark numbers
as needed and insert the
descriptions of the marks.
Use the second alternative
when Marks 4S and 4P form a
gate, with Mark 4S to be left to
starboard and Mark 4P to port.

9.1*
(OR)
9.1*

Marks 1, 2, 3 and 4 will be _____.

Unless it is clear from the course
diagrams, list the marks that are
rounding marks.

9.2

Insert the descriptions of the
marks.
Describe the starting and
finishing marks: for example,
the race committee signal boat
at the starboard end and a buoy
at the port end. Instruction 11.2
will describe the starting line and
instruction 13 the finishing line.

Include only when changing
positions of marks is
impracticable.

Describe each area by its
location and any easily
recognized details of
appearance.
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8.3

Pályarövidítés nincs. Ez a 32. szabály megváltoztatása.

8.4

A pálya hosszát az előkészítő jelzés után nem változtatják. Ez a 33.
szabály megváltoztatása.

9

PÁLYAJELEK

Meg kell adni az összes
pályajel leírását. A második
változatot a 4S és 4P jelekkel ellátott kapu esetén kell
használni A 4S jelet jobbkézre, a 4P jelet balkézre
kell elhagyni

9.1*

*Az 1, 2, 3 és 4-es pályajel ______
______ bója.

The following marks are rounding
marks: _____.

Hacsak nem világos az ábrából, add meg a kerülendő
jeleket

9.2

A következő jelek a kerülendő jelek:_______..

9.3

New marks, as provided in
instruction 12.1, will be _____.

Add meg a jelek leírását.

9.3

A 12.1 szerinti új jelek __________
_________.

9.4*

The starting and finishing marks
will be _____.

Meg kell adni a rajt-, és célvonal jeleinek leírását. Pl: ’A
versenyvezetőségi hajó a vonal jobb oldalán, és egy bója
a baloldalán.’ A 11.2 pontban
lesz megadva a rajtvonal,a 13.
pontban a célvonal leírása.

9.4*

A rajt-, és célvonal jelei _________
________ .

9.5

A race committee boat signalling a
change of a leg of the course is a
mark as provided in instruction 12.2.

9.5

Egy pályaszakasz változtatást jelző
hajó pályajel ahogy azt a 12.2 pont
előírja.

10

AREAS THAT ARE
OBSTRUCTIONS
The following areas are designated
as obstructions: _____.

10

AKADÁLYNAK MINŐSÜLŐ
TERÜLETEK
A következő területek akadálynak
minősülnek:___

Marks 1, 2, 3, 4S and 4P will be
_____.

Csak akkor alkalmazd, ha a
jelek helyzetének változtatása nem alkalmazható.

Írj le minden akadálynak
minősülő területet, és a könnyen felismerhető ismertető
jeleiket.

(vagy)
9.1*

Az 1, 2, 3, 4S és 4P pályajel ____
_____ bója.
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Include only if the asterisked
option in rule 26 will be used.
Insert the number of minutes.
Describe any starting system
other than that stated in rule
26.

11

THE START

11.1

Races will be started by using rule 26
with the warning signal made _____
minutes before the starting signal.

(OR)
11.1
11.2*

Races will be started as follows:
_____. This changes rule 26.
The starting line will be between
staffs displaying orange flags on
the starting marks.

Ezt csak akkor kell alkalmazni,
ha a 26. szabályban a csillaggal jelölt megoldást választják.
Írd be a percek számát.
Minden, a 26. Szabálytól különböző rajtoltatási rendszert
le kell írni.

RAJT

11.1

A rajtokat a 26 szabály, szerint
adják, és a figyelmeztető jelzés a
rajtjelzést előtt ___ perccel kerül
kitűzésre.

(VAGY)
11.1

11.2*

(OR)
11.2*

11

(VAGY)
11.2*

The starting line will be between a
staff displaying an orange flag on
the starting mark at the starboard
end and the port-end starting mark.

(OR)
Insert the description.

Insert the number of
minutes.
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11.2*

The starting line will be _____.

11.3

Boats whose warning signal has not
been made shall avoid the starting
area during the starting sequence
for other races.

11.4

A boat starting later than _____
minutes after her starting signal will
be scored Did Not Start without a
hearing. This changes rule A4.

Le kell írni a meghatározást.

Be kell írni a percek számát.

(VAGY)
11.2*

A rajtoltatás a következők szerint történik: ____
Ez a 26. szabály változtatása.
A rajtvonal, a rajtjeleken lévő, narancs
színű lobogókat viselő rudak között van.
A rajtvonal, a baloldali rajtjelen lévő,
narancs színű lobogókat viselő rúd,
és a jobboldalon lévő versenyvezetőségi hajó, narancsszínű lobogót viselő
árboca között van.
A rajtvonal ____________________.

11.3

Azok a hajók, amelyeknek a figyelmeztető jelzését még nem tűzték ki,
nem tartózkodhatnak a rajtterületen, a
többi futam rajtsorozatai alatt.

11.4

Rajtjelzését követő ___ perc elteltével
rajtoló hajó óvástárgyalás nélkül, nem
rajtoltként kerül pontozásra (DNS). Ez
az A4 szabály megváltoztatása.
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Insert the channel
number.

11.5

If any part of a boat’s hull, crew or
equipment is on the course side
of the starting line during the two
minutes before her starting signal
and she is identified, the race
committee will attempt to broadcast
her sail number on VHF channel
_____. Failure to make a broadcast
or to time it accurately will not be
grounds for a request for redress.
This changes rule 62.1(a).

12

CHANGE OF THE NEXT LEG OF
THE COURSE

12.1

To change the next leg of the
course, the race committee will
move the original mark (or the
finishing line) to a new position.

Írd be a csatorna számát.

Reverse ‘port’ and ‘starboard’
when the mark is to be left to
starboard.

To change the next leg of the course,
the race committee will lay a new
mark (or move the finishing line) and
remove the original mark as soon as
practicable. When in a subsequent
change a new mark is replaced, it
will be replaced by an original mark.

12.2

Except at a gate, boats shall pass
between the race committee boat
signalling the change of the next leg
and the nearby mark, leaving the
mark to port and the race committee
boat to starboard. This changes rule
28.1.

13*
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THE FINISH
The finishing line will be between
staffs displaying orange flags on the
finishing marks.

Ha egy hajótest, legénység vagy felszerelése bármely része a rajtvonal
pálya felőli oldalán van rajtjelzését
megelőző két perc folyamán, és azonosítják, a versenyvezetőség megkísérli vitorlaszámát rádióadásban, a
VHF ____ csatornáján vele közölni.
A rádióadás elmaradása vagy az időzítés pontossága nem képezheti orvoslati kérelem alapját. Ez a 62.1(a)
szabály megváltoztatása

12

A KÖVETKEZŐ PÁLYASZAKASZ
VÁLTOZTATÁSA

12.1

A következő jel pozíciójának megváltoztatását a versenyvezetőség
az eredeti jel (vagy a célvonal) áthelyezésével végzi.

(VAGY)
12.1

(OR)
12.1

11.5

Írd át a ’balkézre’-t ’jobbkézre
ha a jelt jobbkézre kell venni

A következő jel pozíciójának megváltoztatását a versenyvezetőség
egy új jel lerakásával (vagy a célvonal áthelyezésével) végzi, és az
eredeti jelet olyan hamar, ahogy az
lehetséges kiemeli. Ha ismételt változtatás van, az új jelet az eredeti
jellel cserélik fel.

12.2

Kivéve egy kapunál, a hajóknak a változtatást jelző rendezőségi hajó és a
közelében.lévő jel között kell áthaladni úgy, hogy a jelet balkézre, a rendezőségi hajót jobb-kézre hagyják el.

13*

CÉLVONAL
A célvonal, a céljeleken lévő, narancsszínű lobogókat viselő rudak között van.
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(VAGY)

(OR)

A célvonal, a baloldali céljelen lévő
narancsszínű lobogót viselő rúd, és
a jobboldalon lévő jel, narancsszínű
lobogót visel[ árboca között van.

The finishing line will be between a
staff displaying an orange flag on
the finishing mark at the starboard
end and the port-end finishing mark.
(OR)
The finishing line will be _____.

Insert the description.

Include instruction 14.1 only
when the Two-Turns Penalty
will not be used. Insert the
number of places or describe
the penalties.

14

PENALTY SYSTEM

14.1

The Scoring Penalty, rule 44.3, will
apply. The penalty will be _____
places.

(VAGY)

14
A 14.1 utasítást csak akkor alkalmazd, ha a két fordulós büntetést nem használják. Írd be a
helyek számát, vagy a büntetést
határozd meg.

14.1

(VAGY)
14.1

(OR)
14.1

The penalties are as follows: _____.

Insert the class(es).

14.2

For the _____ class(es) rule 44.1
is changed so that the Two-Turns
Penalty is replaced by the One-Turn
Penalty.

Here and below, use ‘jury’ only
when referring to an international
jury.

14.3

As provided in rule 67, the [protest
committee] [jury] may, without a
hearing, penalize a boat that has
broken rule 42.

Unless all of Appendix P
applies, state any restrictions.

14.3

Appendix P will apply [as changed
by instruction(s) [14.2] [and] [14.4]].

Recommended only for junior
events.

14.4

Rule P2.3 will not apply and rule
P2.2 is changed so that it will apply
to any penalty after the first one.

BÜNTETÉSI RENDSZEREK

A 44.3 szerinti pontozási büntetés
kerül mazásra. A büntetés _____
__ hely.

A következő büntetések kerülnek
alkalmazásra:

Írd be az osztály(oka)t

14.2

A _____ osztály(ok) számára a
44.1 szabály úgy változott, hogy a
„két forduló büntetést” „egy forduló”
büntetés helyettesíti.

Hacsak nem az egész P függeléket alkalmazzák, add
meg a korlátozásokat.

14.3

Ahogy a 67. Szabály rendelkezik,
az [óvási bizottság] alkalmazzák,
add meg a -[ zsűri] óvástárgyalás
nélkül büntethet egy, a 42. szabály
ellen vétő hajót.

(VAGY)
14.3

(OR)
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A célvonal ________________.

Írd be a meghatározást.

Csak junior eseményre ajánlott

14.4

A[14.2] [és] [14.5] utasítás által
módosított P függelék kerül alkalmazásra.
A P2.3 szabály nem érvényes és
a P2.2 úgy változik, hogy az első
óvást követő összes büntetésre vonatkozik.
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15
Insert the classes and times. 15.1*
Omit the Mark 1 time limit and
target time if inapplicable.

TIME LIMITS AND TARGET TIMES
Time limits and target times are as
follows:
Class

Time
limit

Mark 1
time
limit

Target
time

_____

____

_____

_____

_____

____

_____

_____

Írd be az osztályokat és időket.
Hagyd el az 1 jelnél a korláto
zást és célidőt ha nem alkalmazható.

16

State the location if
necessary.

Change the time if different.
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16.1

16.2

Boats failing to finish within _____
after the first boat sails the course
and finishes will be scored Did
Not Finish without a hearing. This
changes rules 35, A4 and A5.
PROTESTS AND REQUESTS FOR
REDRESS
Protest forms are available at the
race office[, located at _____].
Protests and requests for redress or
reopening shall be delivered there
within the appropriate time limit.
For each class, the protest time limit
is 90 minutes after the last boat has
finished the last race of the day.

IDŐKORLÁTOZÁS

15.1*

Osztály

Korlátozás

Korlátozás

Célidő

_____

____

_____

____

_____

____

_____

____

_____

____

_____

____

Ha az 1. jelet megadott időn belül egy
hajó sem érte el, a futamot érvényteleníteni kell. A célidő teljesíthetetlensége nem lehet alapja orvoslatnak.
Ez a 62.1 megváltoztatása.

_____ ____ _____ _____
If no boat has passed Mark 1 within
the Mark 1 time limit the race will
be abandoned. Failure to meet the
target time will not be grounds for
redress. This changes rule 62.1(a).

Insert the time (or different 15.2
times for different
classes).

15

15.2

Azok a hajók amelyek nem érnek
célba az elsőnek a pályát végigvitorlázó és célba ért hajót követő
_______ percen belül óvástárgyalás nélkül DNF ként kerülnek értékelésre. Ez megváltoztatja a 35. És
A4. és A5 szabályokat.

16

OVÁSOK ÉS ORVOSLATI
KÉRELMEK

Ha szükséges add meg a helyet.

16.1

Óvási űrlapok a versenyirodán kaphatók [, ami ______ található]. Az
óvásokat, orvoslati vagy újratárgyalási kérelmeket az óvási határidőn belül
kell az versenyirodán benyújtani.

Változtasd meg az időtartamot,

16.2

Minden egyes osztály számára az
óvási határidő a napi utolsó futam,
utolsó hajójának célba érési időpontját követő 90 perc.

239

Change the posting time if
different. Insert the protest
room location and, if
applicable, the time for the
first hearing.

16.3

Notices of protests by the race
committee or [protest committee] [jury]
will be posted to inform boats under rule
61.1(b).

Az óvásokról szóló értesítéseket,
nem később mint az óvási határidő lejártát követő 30 percen belül
kifüggesztik, hogy tájékoztassák a
résztvevőket arról, hogy félként vagy
tanúként vesznek részt. A tárgyalásokat ___________-tól kezdődően [a
kiírt időben] az óvási irodában tartják,
amelyik [___________] található.

16.4

A list of boats that, under instruction
14.3, have been penalized for
breaking rule 42 will be posted.

A versenyvezetőség és [óvási bizottság] [zsűri] óvásokról az értesítéseket a 61.1(b) szabállyal összhangban szintén kifüggesztik.

16.5

Azoknak a hajóknak a listái, amelyek a 14.3 utasítás szerint büntettek a 42. szabály megsértése miatt,
kifüggesztésre kerülnek.
A 11.3, 18., 21., 23., 24., és 25. sz.
utasítások megsértése nem képezheti egy hajó óvásának alapját. Ez
megváltoztatja a 60.1(a) szabályt.
Ezen szabálysértések büntetése, ha
az [óvási bizottság] [zsűri] úgy dönt,
enyhébb, mint kizárás (DSQ). Ezen
utasítás szerinti tetszőleges büntetés eredménybeli rövidítése DPL.

16.3

Notices will be posted no later than
30 minutes after the protest time limit
to inform competitors of hearings in
which they are parties or named as
witnesses. Hearings will be held in
the protest room, located at _____,
beginning at [the time posted] [_____].

16.4

16.5

16.6

Breaches of instructions 11.3, 18,
21, 23, 24, 25, 26 and 27 will not
be grounds for a protest by a boat.
This changes rule 60.1(a). Penalties
for these breaches may be less
than disqualification if the [protest
committee] [jury] so decides. The
scoring abbreviation for a discretionary
penalty imposed under this instruction
will be DPI.

16.7

On the last scheduled day of racing
a request for reopening a hearing
shall be delivered

Írd be a helyet és változtasd
meg a kifüggesztés idejét ha
szükséges, és az óvási iroda
helyét.

16.6

16.7

(a) within the protest time limit if the
requesting party was informed of
the decision on the previous day;
Change the time if different.

(b) no later than 30 minutes after
the requesting party was informed
of the decision on that day.
This changes rule 66.
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Változtasd, ha ettől különböző.

A verseny kiírás szerinti utolsó napján egy óvás újra tárgyalása iránti
kérelmet az alábbiak szerint kell
beadni:
(a) az óvási határidőn belül, ha a
kérelmező felet az előző napon
értesítették a döntésről;
(b) 30 percnél nem később, ahogy
a kérelmező az aznapi döntésről
értesítve lett.
Ez megváltoztatja a 66. szabályt.
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16.8

On the last scheduled day of racing
a request for redress based on a
[protest committee] [jury] decision
shall be deliv-ered no later than
30 minutes after the decision was
posted. This changes rule 62.2.

16.9

Decisions of the [protest committee]
[jury] will be final as provided in rule
70.5.

17

SCORING

Include only if the Low Point
System is replaced by the
Bonus Point System.

17.1*

The Bonus Point System of
Appendix A will apply.

Csak akkor írd be, ha a legkisebb pontrendszert a Jutalom-pont rendszer váltja fel.

Include only if neither of the
Appendix A scoring systems will
be used. Describe the system.

17.1*

The scoring system is as follows:
_____.

Csak akkor, ha az A függelék egyikendszere sem kerül alkalmazásra. Meg kell
határozni a rendszert.

Insert the number.

17.2*

_____ races are required to be
completed to constitute a series.
Insert the numbers throughout.

17.3

(a) When fewer than _____ races have
been completed, a boat’s series score
will be the total of her race scores.

Include only if the protest
committee is an international
jury or another provision of
rule 70.5 applies

(OR)

(b) When from _____ to _____ races
have been completed, a boat’s series
score will be the total of her race
scores excluding her worst score.
(c) When _____ or more races have
been completed, a boat’s series score
will be the total of her race scores
excluding her two worst scores.
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Csak ha az óvási bizottság
nemzetközizsűri, vagy a 70.4
szabály egyéb feltételei teljesülnek.

16.8

Egy verseny utolsó kiírt napján
egy [óvási bizottság] [zsűri] döntésre alapozott orvoslati kérelmet
a döntés kihirdetését követő 30
percen belül kell beadni. Ez megváltoztatja a 62.2 szabályt.

16.9

A [óvási bizottság] [zsűri] döntései a
70. szabály értelmében véglegesek.

17

17.1*
(VAGY)
17.1*

PONTSZÁMÍTÁS
Az A függelék Jutalom pontrendszere kerü alkalmazásra.

A következő pontrendszer kerül
alkalmazásra: ________________
_______________________ .

Írd be a számot.

17.2*

_____ futam szükséges a versenysorozat érvényességéhez.

Írd be végig a számokat.

17.3

(a) Ha kevesebb, mint __ futamot fejeztek be, egy hajó összes
pontszáma az összes futam pontszámainak összege.
(b) Ha ___ -tól, ___ -ig futamot
fejeztek be, egy hajó összes
pontszáma, a legrosszabb pontja nélkül számított, összes futam
pontszáma-inak összege.
(c) Amikor ____ _, vagy több futamot fejeztek be egy hajó összes
pontszáma, a két legrosszabb
pontja nélkül számított, összes
futam pontszámainak összege.
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Insert the procedure for
check-out and check-in

See ISAF Regulation 20.3(d).
Insert necessary information
on the advertising material.
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18

SAFETY REGULATIONS

18.1

Check-Out and Check-In: _____

18.2

A boat that retires from a race shall
notify the race committee as soon
as possible.

19

REPLACEMENT OF CREW OR
EQUIPMENT

19.1

Substitution of competitors will not
be allowed without prior written
approval of the [race committee]
[protest committee] [jury].

19.2

Substitution of damaged or lost
equipment will not be allowed
unless authorized by the [race
committee] [protest committee]
[jury]. Requests for substitution
shall be made to the committee at
the first reason-able opportunity.

20

EQUIPMENTAND MEASUREMENT
CHECKS
A boat or equipment may be
inspected at any time for compliance
with the class rules and sailing
instructions. On the water, a boat can
be instructed by a race committee
equipment inspector or meas-urer
to proceed immediately to a designated area for inspection.

21

ADVERTISING
Boats [shall] [may] display advertising
supplied by the organizing authority
as follows: _____.

Határozd meg az eljárást.

18

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

18.1

A kimeneteli, és bejöveteli ellenőrzés módszere a következő:
________

18.2

Minden hajó, amelyik kiáll egy
futamból a lehető leghamarabb
köteles értesíteni a versenyvezetőséget.

19

LEGÉNYSÉG VAGY FELSZERELÉS CSERÉJE

19.1

Legénységet csak [versenyvezetőség] [óvási bizottság] [zsűri] írásos
engedélyével lehet cserélni.
Sérült vagy elveszett felszerelések
helyett másikat csak a [versenyvezetőség] [óvási bizottság] [zsűri] jóváhagyása után szabad használni.
A csere iránti kérelmeket az első
lehetséges alkalommal kell benyújtani a versenyvezetőségnek.

19.2

Lásd az ISAF 20.3(d) rendelkezését. Ha szükséges
adj információt a hirdetési
anyagról.

20

Felszerelések és felmérési ellenőrzés
A hajók vagy felszerelések bármikor ellenőrizhetők, hogy megfelelnek-e az osztály szabályok és versenyutasítás előírásainak. A vízen
egy versenyvezetőségi felszerelés
ellenőr utasíthat egy hajót, hogy
azonnal menjen a felmérési vizsgálatra kijelölt helyre.

21

Hirdetés
A hajók a rendező hatóság által
rendelkezésre bocsájtott hirdetési
anyagokat [kötelesek] kitűzni vagy
[kitűzhetik]. Ha szükséges adj információt a hirdetési anyagról.
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Insert the descriptions. If
appropriate, use different
identification markings for
boats performing different
duties.

Insert the identification markings.
National letters are suggested for
international events.
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22

OFFICIAL BOATS
Official boats will be marked as
follows: _____.

23

SUPPORT BOATS

23.1

Team leaders, coaches and other
support personnel shall stay outside
areas where boats are racing from
the time of the preparatory signal for
the first class to start until all boats
have finished or retired or the race
committee signals a postpone-ment,
general recall or abandonment.

23.2

Support boats shall be marked with
_____.

24

TRASH DISPOSAL
Boats shall not put trash in the water.
Trash may be placed aboard support
and race committee boats.

25

HAUL-OUT RESTRICTIONS
Keelboats shall not be hauled out
during the regatta except with and
according to the terms of prior written
permission of the race committee.

26

DIVING EQUIPMENT AND
PLASTIC POOLS
Underwater breathing apparatus and
plastic pools or their equivalent shall not
be used around keelboats between the
preparatory signal of the first race and
the end of the regatta.

Írd be a leírást.Ha lehetséges használj más-más jelzést a különféle feladatot
ellátó hajókra.

Írd be a megkülönböztető jelzést. Nemzeti betűjelzések
alkalmasak erre.

22

HIVATALOS HAJÓK
A hivatalos hajók jelölése a következő: _________

23

KÍSÉRŐ MOTOROSOK

23.1

Csapatvezetőknek, edzőknek és
más támogató személyzetnek a
versenyterületen kívül kell tartózkodni, az első rajtoló osztály
előkészítő jelzésétől kezdve, egészen addig, amíg minden hajó célba ért, vagy a versenyvezetőség
halaszást, általános visszahívást
vagy érvénytelenítést jelzett.
A kísérő motorosok megkülönböztető
jelzései a következő: _____________
_______________

23.2

24.

HULLADÉK ELHELYEZÉS
A hajók nem szórhatnak hulladékot a
vízbe. Ezeket a kísérő és versenyrendezői hajókra kell átadni.

25

KIEMELÉSI KORLÁTOZÁS
Tőkesúlyos hajók nem emelhetők
ki a versenysorozat alatt, kivéve a
versenyvezetőség előzetes, írásos
engedélyének feltételeinek betartása
mellett.

26

MERÜLŐ FELSZERELÉS,
MŰANYAG MEDENCÉK
Víz alatti légzőkészülékek, műanyagmedencék vagy ezekkel
egyenértékű berendezés nem
használható tőkesúlyos hajók körül, a versenysorozat első rajtjelzése és a vége között.
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Insert any alternative text that
applies. Describe the radio
communication bands or
frequencies that will be used
or allowed.

27

RADIO COMMUNICATION
Except in an emergency, a boat shall
nei-ther make radio transmissions
while racing nor receive radio
communications not available to all
boats. This restriction also applies to
mobile telephones.

Írd be az alkalmazott alternatív rádió-utasítást, a csatornákat és frekvenciákat,amelyek
engedélyezettek

27

RÁDIÓ KAPCSOLAT
Vészhelyzet kivételével egy hajó
sem adhat le rádióadás kat. és
nem vehet olyan rádióadást, ami
nem érhető el minden versenyző
hajó számára. Ez a korlátozás mobil telefonokra is vonatkozik.

If perpetual trophies will be
awarded state their complete
names.

28

PRIZES
Prizes will be given as follows: ___
__.

Az örökös vándordíjakat
azok teljes nevével írd be.

28
29

The laws applicable to the
venue in which the event is
held may limit isclaimers. Any
disclaimer should be drafted to
comply with those laws.

29

DISCLAIMER OF LIABILITY
Competitors participate in the
regatta entirely at their own risk.
See rule 4, Decision to Race. The
organizing authority will not accept
any liability for material damage or
personal injury or death sus-tained
in conjunction with or prior to, during,
or after the regatta.

Az esemény helye szerinti
jog korlátozhatja ezt a kizárást.

Insert the currency and
amount.

30

INSURANCE
Each participating boat shall be
insured with valid third-party liability
insurance with a minimum cover of
_____ per event or the equivalent.

Írja be a pénznemet és összeget.

30

DÍJAZÁS
A következő díjak kerülnek kiadásra: _________
Felelősség kizárása
Minden versenyző saját felelőségére versenyez! (lásd a szabályt).
A versenyt rendező hatóság, szervezet testület, semmiféle felelősséget nem vállal az anyagi kárért
vagy személyi sérülésért vagy
halálesetért,ami a versennyel összefüggésben következik be a verseny előtt, annak folyamán, és azt
követően.
Biztosítás
Minden versenyző hajó köteles érvényes, egy eseményre vonatkozóan minimum _____ _____ összegű,
vagy azzal egyenértékű felelősségbiztosítással rendelkezni.
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ADDENDUM A – ILLUSTRATING THE COURSE

A KIEGÉSZÍTÉS – A PÁLYA ÁBRÁZOLÁSA

Shown here are diagrams of course shapes. The boat’s track is represented by a discontinuous line so that each diagram can describe
courses with different numbers of laps. If more than one course may be
used for a class, state how each particular course will be sig-nalled.

A klf. pályákat mutatjuk be. A hajók nyomvonala folyamatos vonallal van
ábrázolva. Minden ilyen ábra különböző körökből álló pályát bemutathat. Ha több pálya van egy osztály számára meg kell határozni, hogy
azokat hogy jelzik.

A Windward-Leeward Course
Start – 1 – 2 – 1 – 2 – Finish

CIRKÁLÓ-HÁTSZÉL PÁLYA
RAJT – 1 – 2 – 1 – 2 - CÉL

Finish

cél

start

rajt

Options for this course include
(1) increasing or decreasing the number of laps,
(2) deleting the last windward leg,
(3) using a gate instead of a leeward mark,
(4) using an offset mark at the windward mark, and
(5) using the leeward and windward marks as starting and finishing marks.
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E pálya változatai:
(1) a körök számának növelése vagy csökkentése,
(2) el lehet hagyni az utolsó cirkáló szakaszt,
(3) a szélalatti jel helyett, kapu használata,
(4) egy különálló, szélfelőli betét jelet lehet alkalmazni,
(5) a szélalatti és szélfelőli jeleket fel lehet használni, mint rajt-,
és céljelet.
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A Windward-Leeward-Triangle Course
Start – 1 – 2 – 3 – 1 – 3 – Finish
finish

cél

start

rajt

Options for this course include
(1) increasing or decreasing the number of laps,
(2) deleting the last windward leg,
(3) varying the interior angles of the triangle (45º–90º–45º and
60º–60º–60º are common),
(4) using a gate instead of a leeward mark for downwind legs,
(5) using an offset mark at the beginning of downwind legs, and
(6) using the leeward and windward marks as starting and finishing marks.
Be sure to specify the interior angle at each mark.
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CIRKÁLÓ-HÁTSZÉL HÁROMSZÖG PÁLYA
RAJT -1 – 2 – 3 – 1 – 3 -CÉL

Pályaváltozatok:
(1) körök számának növelése vagy csökkentése,
(2) az utolsó cirkáló szakasz elhagyása,
(3) a háromnegyed szeles szakasz belső szögének változtatása,
(45°-90°-45°, és 60°- 60°-60° javasolt)
(4) kapu alkalmazása a szél alatt
(5) egy különálló, szélfelőli betét pályajelet lehet alkalmazni a hátszél kezdetén (de nem a háromnegyed szeles szakasz elején).
(6) A szélalatti és a cirkáló bója rajt-, és céljelkénti alkalmazása.
A szögeket add meg minden bójánál!
Határozd meg minden jelnél a belső szögeket.
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Trapezoid Courses
Start – 1 – 2 – 3 – 2 – 3 – Finish Start – 1 – 4 – 1 – 2 – 3 – Finish

TRAPÉZ PÁLYÁK
Rajt – 1 – 2 – 3 -2 – 3 -.CÉL
Rajt – 1 – 4 – 1 – 2 – 3 – Cél

cél
start

start
finish

finish

Options for these courses include
(1) adding additional legs,
(2) replacing the gate shown by a single mark, or using a gate
also in the outer loop,
(3) varying the interior angles of the reaching legs,
(4) using an offset mark at the beginning of downwind legs, and
(5) finishing boats upwind rather than on a reach.
Be sure to specify the interior angle of each reaching leg.
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rajt

rajt
cél

cél

Pályaváltozatok:
(1) Pótlólagos szakaszok hozzáadása,
(2) a bemutatott kaput egyetlen jellel lehet helyettesíteni, vagy
kaput lehet alkalmazni a külső huroknál;
(3) a belső szögek változtatása a háromnegyedes szakaszok között,
(4) egy betét bója alkalmazása a hátszél szakasz kezdeténél, és
(5) célba futás a szél felé és kevésbé háromnegyed szélben.
A szögeket add meg minden raumos szakasz között!
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ADDENDUM B – BOATS PROVIDED BY THE
ORGANIZING AUTHORITY
The following sailing instruction is recommended when all boats will
be provided by the organizing authority. It can be changed to suit the
circumstances. When used, it should be inserted after instruction 3.
4
4.1

4.2
4.3
4.4

4.5
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BOATS
Boats will be provided for all competitors, who shall not modify
them or cause them to be modified in any way except that
(a) a compass may be tied or taped to the hull or spars;
(b) wind indicators, including yarn or thread, may be tied or taped
anywhere on the boat;
(c) hulls, centreboards and rudders may be cleaned, but only with
water;
(d) adhesive tape may be used anywhere above the water line;
and
(e) all fittings or equipment designed to be adjusted may be
adjusted, provided that the class rules are complied with.
All equipment provided with the boat for sailing purposes shall be
in the boat while afloat.
The penalty for not complying with one of the above instructions
will be disqualification from all races sailed in which the instruction
was broken.
Competitors shall report any damage or loss of equipment,
however slight, to the organizing authority’s representative
immediately after securing the boat ashore. The penalty for
breaking this instruction, unless the [protest committee] [jury] is
satisfied that the competitor made a determined effort to comply,
will be disqualification from the race most recently sailed.
Class rules requiring competitors to be members of the class
association will not apply.

B KIEGÉSZÍTÉS –
RENDEZŐK ÁLTAL BIZTOSÍTOTT HAJÓK
A következő utasítások ajánlottak, ha minden hajót a rendezők adnak.
Ezek a körülmények szerint változtathatók. Ha alkalmazzák ezeket, akkor a VU 3. pontja után kell beiktatni.
4
4.1

4.2
4.3
4.4

4.5

HAJÓK
Minden versenyző megkapja a hajóját, és azt semmiképpen nem
változtathatja meg, vagy nem okozhat rajta változást, kivéve:
(a) egy tájolót szabad, kötéllel vagy ragasztószalaggal a hajóra,
vagy rudazatára erősíteni,
(b) a hajóhoz bárhol, akár fonálból, vagy cérnából álló széljelzők
kötözhetők vagy ragaszthatók;
(c) A hajótest, uszony és kormánylap csak vízzel tisztítható;
(d) Ragasztószalag mindenhol használható a vízvonal felett;
(e) Minden állíthatóra tervezett veret vagy felszerelés, az osztályszabályok figyelembe vételével állítható.
Minden olyan felszerelést, amit vitorlázás céljából a hajóval adtak, mindenkor a hajóban kell tartani, ha az vízen van.
Az előző szabályok megsértésének büntetése az, hogy a hajót
kizárják minden olyan futamból, amiben azok valamelyikét megsértette.
A versenyzők jelenteni kötelesek minden sérülést, vagy felszerelés elvesztést, a rendező szerv képviselőjének, még akkor is,
ha azok jelentősége csekély, közvetlenül az után, hogy a hajót
kikötötték. Ezen utasítás megsértése esetén, hacsak a /zsűri/
/óvási bizottság/ meggyőződött róla, hogy a versenyző mindent
megtett e szabály betartása érdekébe, a legutolsó futamból kizárják a hajót.
Azt az osztályszabályt, ami megköveteli, hogy egy versenyző tagja legyen az osztály-szövetségnek, nem alkalmazzák.
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APPENDIX M – RECOMMENDATIONS FOR
PROTEST COMMITTEES

M FÜGGELÉK –
AJÁNLÁSOK ÓVÁSI BIZOTTSÁGOK RÉSZÉRE

This appendix is advisory only; in some circumstances changing
these procedures may be advisable. It is addressed primarily to protest committee chairmen but may also help judges, protest committee
secretaries, race committees and others connected with protest and
redress hearings.

Jelen függelék csak tanácsot ad; bizonyos körülmények között ajánlatos ezek
megváltoztatása. Elsősorban az óvási bizottságok elnökei számára készült,
de segítheti a versenybírákat, óvási bizottsági titkárokat, versenyrendezőket,
és más, az óvástárgyalásokkal kapcsolatba kerülő, személyeket.

In a protest or redress hearing, the protest committee should weigh all
testimony with equal care; should recognize that honest testimony can
vary, and even be in conflict, as a result of different observations and
recollections; should resolve such differences as best it can; should
recognize that no boat or competitor is guilty until a breach of a rule
has been established to the satisfaction of the protest commit-tee; and
should keep an open mind until all the evidence has been heard as to
whether a boat or competitor has broken a rule.
M1	PRELIMINARIES (may be performed by race office staff)
● Receive the protest or request for redress.
● Note on the form the time the protest or request is delivered
and the protest time limit.
● Inform each party, and the race committee when necessary,
when and where the hearing will be held.
M2
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BEFORE THE HEARING
Make sure that
● each party has a copy of or the opportunity to read the protest
or request for redress and has had reasonable time to prepare
for the hearing.
● no member of the protest committee is an interested party. Ask
the parties whether they object to any member. When redress
is requested under rule 62.1(a), a member of the race committee should not be a member of the protest committee.

Egy óvás tárgyalása során, az óvási bizottság egyforma súllyal vegye
figyelembe a vallomásokat; tudatában legyen annak, hogy becsületes
vallomások eltérhetnek egymástól, sőt ellent is mondhatnak egymásnak a
különböző megfigyelések és visszaemlékezések miatt; ilyen különbségeket
a legjobb tudása szerint oldjon fel. Az óvási bizottság vegye figyelembe
azt, hogy addig nem vétkes egy versenyző sem, amíg egy szabály
megsértésének tényét, a bizottsági tagok, legjobb megelégedésére nem
állapították meg. Nyitott elmével mindaddig hallgassák meg az összes,
ahhoz szükséges bizonyítékot, hogy eldönthető legyen az, hogy egy hajó,
vagy versenyző megsértett-e egy szabályt.
M1	ELŐZETES TENNIVALÓK (a versenyiroda is elvégezheti)
• Átvenni az óvást vagy orvoslati kérelmet az óvótól.
• Feljegyezni az űrlapra azt az időpontot, amikor az óvást vagy
a kérelmet beadták.
• Tájékoztatni a feleket, és ha szükséges a versenyvezetőséget, mikor és hol lesz a tárgyalás.
M2	TÁRGYALÁS ELŐTT
Biztosítandó, hogy
• minden fél kapjon másolatot az óvásból vagy az orvoslati kérelemből. Ha másolat nem áll rendelkezésre az óvottnak lehetővé kell tenni az óvás vagy kérelem elolvasását, és időt adni
neki a felkészülésre,
• az óvási bizottság egyik tagja sem érdekelt fél. Meg kell kérdezni az óvó feleket, nincs-e ellenvetésük a bizottsági tagokkal szemben. Amikor a 62.1(a) szabály alapján kérelmeznek
orvoslatot, a versenyvezetőség tagja nem lehet tagja az óvási
bizottságnak.
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● only one person from each boat (or party) is present unless an
interpreter is needed.
● all boats and people involved are represented. If they are not,
however, the committee may proceed under rule 63.3(b).
● boats’ representatives were on board when required (rule
63.3(a)). When the parties were in different races, both
organizing authorities must accept the composition of the
protest committee (rule 63.8). In a measurement protest obtain
the current class rules and identify the authority responsible
for interpreting them (rule 64.3(b)).
M3

THE HEARING

•
•
•

M3

egy hajóból csak egy személy (vagy egy fél) lehet jelen, hacsak nincs tolmácsra szükség,
minden érintett hajó és személy legyen jelen. Ha nincs mind jelen,
a 63.3(b) szabály szerint a bizottság folytathatja a tárgyalást.
a hajók képviselői, a fedélzeten tartózkodtak, amikor kellett
(63.3(a) szabály). Amikor a felek különböző futamokban voltak,
mindkét rendező hatóságnak el kell fogadni az óvási bizottság
összetételét (63.8 szabály). Felmérési óvás esetén, be kell szerezni az érvényes osztályszabályokat, és azok értelmezésére
jogosult hatóságot azonosítani kell. (64.3(b) szabály).

A TÁRGYALÁS

M3.1 Check the validity of the protest or request for redress.
● Are the contents adequate (rule 61.2 or 62.1)?
● Was it delivered in time? If not, is there good reason to extend
the time limit (rule 61.3 or 62.2)?
● When required, was the protestor involved in or a witness to
the incident (rule 60.1(a))?
● When necessary, was ‘Protest’ hailed and, if required, a red
flag displayed correctly (rule 61.1(a))?
● When the flag or hail was not necessary, was the protestee
informed?
● Decide whether the protest or request for redress is valid (rule
63.5).
● Once the validity of the protest or request has been determined,
do not let the subject be introduced again unless truly new
evidence is available.

M3.1 Az óvás, vagy az orvoslati kérelmek érvényességének ellenőrzése.
• Kielégítők-e azok tartalma (61.2 vagy 62.1 szabály)?
• Időben lett-e beadva? Ha nem, van-e kellő indok a határidő
kiterjesztésére (61.3 vagy 62.2 szabály)?
• Ha ez a követelmény, az óvó részvevője vagy tanúja volt-e az
esetnek (60.1(a) szabály)?
• Ha szükséges volt, a „Protest”(óvás) szót kiáltották-e? Felmutatták-e, és helyes módon-e, az óvólobogót (61.1(a) szabály)?
• Ha a kiáltás vagy lobogó nem volt szükséges, tájékoztatva
volt-e az óvott?
• El kell dönteni, hogy az óvás vagy az orvoslati kérelem érvényes-e? (63.5 szabály)
• Amint az óvást vagy az orvoslati kérelmet érvényesnek találták, nem szabad ezt a kérdést ismét felvetni, hacsak valóban
új bizonyíték nem merül fel.

M3.2 Take the evidence (rule 63.6).
● Ask the protestor and then the protestee to tell their stories.
Then allow them to question one another. In a redress matter,
ask the party to state the request.
● Invite questions from protest committee members.
● Make sure you know what facts each party is alleging before
calling any witnesses. Their stories may be different.
● Allow anyone, including a boat’s crew, to give evidence. It
is the party who normally decides which witnesses to call,

M3.2 Bizonyítási eljárás (63.6 szabály)
• Felkérni az óvót és utána az óvottat a történtek elmondására,
majd megengedni, hogy egymásnak kérdéseket tegyenek fel.
Orvoslati kérelem estén a fél adja elő kérelmét.
• Fel kell kérni az óvási bizottság tagjait kérdéseik feltételére.
• Tudatosodjék a bizottság tagjaiban, hogy milyen tényeket tételeznek fel a felek, mielőtt a tanúkat behívjuk. A tanuk története különböző lehet.
• Mindenki, még egy hajó legénysége is tanúskodhat. A félnek
joga eldönteni, melyik tanúját hívja, azonban az óvási bizott-
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●
●
●

●
●
●
●

although the protest committee may also call witnesses (rule
63.6). The question asked by a party ‘Would you like to hear
N?’ is best answered by ‘It is your choice.’
Call each party’s witnesses (and the protest committee’s if
any) one by one. Limit parties to questioning the witness(es)
(they may wander into general statements).
Invite the protestee to question the protestor’s witness first
(and vice versa). This prevents the protestor from leading his
witness from the beginning.
Allow a member of the protest committee who saw the incident
to give evidence (rule 63.6) but only in the presence of the
parties. The member may be questioned and may remain in
the room (rule 63.3(a)).
Try to prevent leading questions or hearsay evidence, but if
that is impossible discount the evidence so obtained.
Accept written evidence from a witness who is not available to
be questioned only if all parties agree. In doing so they forego
their rights to question that witness (rule 63.6).
Ask one member of the committee to note down evidence,
particularly times, distances, speeds, etc.
Invite first the protestor and then the protestee to make a final
statement of her case, particularly on any application or interpretation of the rules.

M3.3 Find the facts (rule 63.6).
● Write down the facts; resolve doubts one way or the other.
● Call back parties for more questions if necessary.
● When appropriate, draw a diagram of the incident using the
facts you have found.
M3.4 Decide the protest or request for redress (rule 64).
● Base the decision on the facts found (if you cannot, find some
more facts).
● In redress cases, make sure that no further evidence is needed
from boats that will be affected by the decision.
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•
•
•

•
•
•
•

ság is beidézhet tanukat (63.6 szabály) A „Meghallgatná-e Nt?” kérdésre a legjobb felelt az, hogy „Ahogy ön kívánja.”
Hívjuk be mindkét fél (és ha vannak, a rendezőség) tanúit,
egyenként. A feleket csak tanúik kérdezésére korlátozzuk; (a
felek gyakran általános megállapításokba csúsznak át).
Először az óvottat kell felkérni, hogy kérdezze óvója tanúját,
majd fordítva. Ez megakadályozza az óvót, hogy a kezdetektől
irányítsa tanúját.
Meg kell engedni, hogy az óvási bizottság olyan tagja, aki látta az esetet tanúskodjon (63.6 szabály), de ezt csak a felek
jelenlétében teheti. A bizottság tagját lehet kérdezni, és bent
maradhat a helyiségben. (63.3(a) szabály.)
Meg kell kísérelni, hogy elkerüljük a rávezető kérdéseken és
hallomáson alapuló bizonyítékok megjelenését, de ha ez lehetetlen, az ilyen bizonyítékokat nem kell figyelembe venni.
Csak ha minkét fél beleegyezik, akkor szabad írásos vallomást elfogadni távol lévő tanútól. Ezzel lemond e tanú kérdezésének jogáról. (63.6 szabály)
Meg kell kérni a bizottság egyik tagját, hogy jegyezze le a bizonyítékokat, főleg az időket, távolságokat, sebességeket, stb.
Először az óvót, majd az óvottat kell felkérni az utolsó nyilatkozatuk megtételére, különösen a szabályok bármilyen alkalmazása és értelmezése szempontjából.

M3.3 Tények megállapítása (63.6. szabály)
• Írásban kell rögzíteni a tényeket, a kétségeket így vagy úgy,
fel kell oldani.
• Ha szükséges, további kérdések feltételére a feleket vissza
lehet hívni.
• Ha célszerű, a tények felhasználásával vázlatot kell készíteni
az esetről.
M3.4 Döntés az óvásról vagy az orvoslati kérelemről (64. szabály)
• A döntés a talált tényeken alapuljon (ha nem lehet további
tényeket fellelni).
• Orvoslati esetekben meg kell győződni arról, hogy nem szükséges-e további bizonyítékot beszerezni olyan hajókról, amiket a döntés érint.
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M3.5 Inform the parties (rule 65).
● Recall the parties and read them the facts found, conclusions
and rules that apply, and the decision. When time presses it is
permissible to read the decision and give the details later.
● Give any party a copy of the decision on request. File the
protest or request for redress with the committee records.
M4

REOPENING A HEARING (rule 66)
When a party, within the time limit, has asked for a hearing to be
reopened, hear the party making the request, look at any video,
etc., and decide whether there is any material new evidence that
might lead you to change your decision. Decide whether your
interpretation of the rules may have been wrong; be open-minded
as to whether you have made a mistake. If none of these applies
refuse to reopen; otherwise schedule a hearing.

M5

GROSS MISCONDUCT (rule 69)

M5.1 An action under this rule is not a protest, but the protest committee
gives its allegations in writing to the competitor before the hearing.
The hearing is conducted under the same rules as other hearings
but the protest committee must have at least three members (rule
69.1(b)). Use the greatest care to protect the competitor’s rights.
M5.2 A competitor or a boat cannot protest under rule 69, but the protest
form of a competitor who tries to do so may be accepted as a
report to the protest committee, which can then decide whether or
not to call a hearing.
M5.3 When it is desirable to call a hearing under rule 69 as a result of
a Part 2 incident, it is important to hear any boat-vs.-boat protest
in the normal way, deciding which boat, if any, broke which rule,
before proceeding against the competitor under this rule.
M5.4 Although action under rule 69 is taken against a competitor, not a
boat, a boat may also be penalized (rule 69.1(b)).

M3.5 Felek tájékoztatása (65. szabály)
• A felek visszahívása után a tényeket, következtetéseket, és
az alkalmazott szabályokat, majd a döntést kell felolvasni. Ha
az idő rövid, megengedhető csak a döntés közlése, és a részleteket később is meg lehet adni.
• Ha kérik, bármelyik fél kérésére, a döntés másolatát át kell adni. Az
óvási űrlapot a bizottság által feljegyzettek szerint ki kell tölteni.
M4	ÓVÁS ÚJRATÁRGYALÁSA (66. szabály)
Ha egy kellő időben tett újratárgyalási kérelem van, meg kell hallgatni a kérést benyújtó felet, meg kell tekinteni a videofelvételt, stb.,
és el kell dönteni van-e új, jelentős bizonyíték, amik megváltoztathatják a döntést. El kell dönteni, hogy a bizottság szabály-értelmezése hibás lehetett-e; nyitott elmével meg kell vizsgálni, hogy nem
történt-e más hiba. Ha ezek semelyike sem áll fenn, az újratárgyalást el kell utasítani, egyébként ki kell tűzni egy tárgyalást.
M5

NAGYFOKÚ, HELYTELEN MAGATARTÁS (69. szabály)

M5.1 E szabály szerinti eljárás nem óvás, de az óvási bizottság, a tárgyalást megelőzően írásban közli feltételezéseit a versenyzővel. A
tárgyalás ugyanolyan szabályok szerint bonyolódik, mint a többi tárgyalás, de legalább háromtagú legyen a bizottság (69.1(b) szabály).
A legnagyobb gondossággal kell a versenyző érdekeit védeni.
M5.2 Egy versenyző, vagy hajó nem óvhat a 69. szabály alapján, azonban ha egy versenyző, aki ezt megkísérli, és bead egy óvási űrlapot, az elfogadható, mint az óvási bizottsághoz benyújtott jelentés, aminek alapján aztán el lehet dönteni, hogy összehívjanak-e
egy tárgyalást, vagy sem?
M5.3 Ha a 2. rész szerinti eset miatt kívánatos a 69. szabály alapján egy
tárgyalás összehívása, előzőleg minden hajó - hajó elleni óvást a
rendes módon le kell tárgyalni, hogy megállapítható legyen, ha ilyen
egyáltalán van, melyik hajó, melyik szabályt sértette meg, mielőtt a
jelen szabály alapján a versenyző elleni tárgyalást megkezdenék.
M5.4 Bár a 69. szabály szerint versenyző, és nem hajó ellen folyik az
eljárás, egy hajó is büntethető (69.1(b) szabály).
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M5.5 The protest committee may warn the competitor (rule 69.1(b)(1)),
in which case no report is to be made (rule 69.1(c)). When
a penalty is imposed and a report is made as required by rule
69.1(c) or 69.1(e), it may be helpful to recommend whether or not
further action should be taken.

M5.5 A bizottság dönthet úgy, hogy figyelmezteti a versenyzőt (69.1(b)(1)),
ha azt elégséges büntetésnek találja. Ekkor nem kell jelentést készíteni. (69.1(c) szabály). Amikor a büntetést kiszabták, és a jelenteni kell
az esetet, ahogy a 69.1(c) vagy 69.1(e) szabály megköveteli, célszerű
javaslatot tenni arra is, hogy legyen-e további lépés vagy sem.

M6

APPEALS (rule 70 and Appendix F)
When decisions can be appealed,
● retain the papers relevant to the hearing so that the information
can easily be used for an appeal. Is there a diagram endorsed
or prepared by the protest committee? Are the facts found sufficient? (Example: Was there an overlap? Yes or No. ‘Perhaps’
is not a fact found.) Are the names of the protest committee
members and other important information on the form?
● comments by the protest committee on any appeal should enable
the appeals committee to picture the whole incident clearly; the
appeals committee knows nothing about the situation.

M6

FELLEBBEZÉSEK (70. SZABÁLY ÉS F FÜGGELÉK)
Amikor a döntések ellen fellebbezni lehet,
● olyan állapotban kell az iratokat hagyni, hogy azok egy fellebbezés során könnyen felhasználhatók legyenek. Van-e egy, a
bizottság által láttamozott vagy általa készített, megfelelő ábra?
A megállapított tények elégségesek-e? (Példa: volt-e fedés?
Igen/Nem. „Talán” nem tényállás.) Az óvási bizottság tagjainak
neve fel van-e tüntetve az űrlapon?
• bármely fellebbezéshez fűzött megjegyzésnek képessé kell
tennie a fellebbezési bizottságot, hogy világos képet kapjon az
esetről; a fellebbezési bizottság nem tud semmit a helyzetről.

M7

PHOTOGRAPHIC EVIDENCE
Photographs and videotapes can sometimes provide useful
evidence but protest committees should recognize their limitations
and note the following points:
● The party producing the photographic evidence is responsible
for arranging the viewing.
● View the tape several times to extract all the information from it.
● The depth perception of any single-lens camera is very poor;
with a telephoto lens it is non-existent. When the camera
views two overlapped boats at right angles to their course, it
is impossible to assess the distance between them. When the
camera views them head on, it is impossible to see whether
an overlap exists unless it is substantial.
● Ask the following questions:
● Where was the camera in relation to the boats?
● Was the camera’s platform moving? If so in what direc-tion
and how fast?
● Is the angle changing as the boats approach the critical point?
Fast panning causes radical change.
● Did the camera have an unrestricted view throughout?

M7

FÉNYKÉPES BIZONYÍTÉKOK
Fényképek és videofelvételek néha hasznos bizonyítékokat szolgáltatnak, azonban az óvási bizottságok vegyék figyelembe korlátaikat és jegyezzék meg a következőket:
• A fényképes bizonyítékot bemutató fél felelős a megtekintés
lehetővé tételéért.
• Többször kell megnézni a szalagot, hogy kellő információt
tudjunk belőle nyerni.
• Egy-lencséjű kamerák mélység-érzékelése nagyon gyenge,
teleobjektívnek nincs is. Amikor a kamera derékszögben van
két fedésben lévő hajó menetirányára, lehetetlen megbecsülni
a kettő közti távolságot. Amikor szemben van velük, lehetetlen
a fedés tényét megállapítani, hacsak az nem nyilvánvaló.
• Tedd fel a következő kérdéseket:
• Hol volt a kamera a hajókhoz viszonyítva?
• A kamera mozgott-e a felvétel alatt? Ha igen, milyen irányba
és milyen sebességgel?
• Változott-e a szög, miközben a hajók a kritikus pont felé közeledtek? Gyors úsztatás radikális változást okoz.
• Korlátlan volt-e a kamera látómezeje?
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APPENDIX N –
INTERNATIONAL JURIES

N FÜGGELÉK –
NEMZETKÖZI VERSENYBÍRÓSÁGOK (JURY-K)

See rules 70.5 and 91(b). This appendix shall not be changed by sail-ing
instructions or national prescriptions.

Lásd a 70.4 és 90(b) szabályokat. Jelen függeléket nem változtathatja
meg versenyutasítás vagy nemzeti előírás.

N1

N1

COMPOSITION, APPOINTMENT AND ORGANIZATION

N1.1 An international jury shall be composed of experienced sailors
with excellent knowledge of the racing rules and extensive protest
com-mittee experience. It shall be independent of and have no
members from the race committee, and be appointed by the
organizing authority, subject to approval by the national authority
if required (see rule 91(b)), or by the ISAF under rule 89.2(b).
N1.2 The jury shall consist of a chairman, a vice chairman if desired,
and other members for a total of at least five. A majority shall be
International Judges. The jury may appoint a secretary, who shall
not be a member of the jury.
N1.3 No more than two members (three, in Groups M, N and Q) shall
be from the same national authority.
N1.4 (a) The chairman of a jury may appoint one or more panels composed in compliance with rules N1.1, N1.2 and N1.3. This can
be done even if the full jury is not composed in compliance
with these rules.
(b) The chairman of a jury of fewer than ten members may appoint
two or three panels of at least three members each, of which
the majority shall be International Judges. Members of each
panel shall be from at least three different national authorities
except in Groups M, N and Q, where they shall be from at
least two different national authorities. If dissatisfied with a
panel’s decision, a party is entitled to a hearing by a panel
composed in compliance with rules N1.1, N1.2 and N1.3,
except concerning the facts found, if requested within the time
limit specified in the sailing instructions.
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ÖSSZETÉTEL, KIJELÖLÉS, ÉS SZERVEZÉS

N1.1 Egy nemzetközi versenybíróságot olyan, a verseny szabályokat kiválóan ismerő, tapasztalt vitorlázókból kell összeállítani, akik nagy óvási
bizottsági gyakorlattal rendelkeznek. A nemzetközi zsűri legyen független a versenyvezetőségtől, és a versenyvezetőség tagjai nem lehetnek
benne. A versenyt rendező szervezet nevezi ki a nemzetközi zsűrit, de
ha szükséges (lásd a 90(b) szabályt) rendelkezzen az illetékes nemzeti
hatóság, vagy a 88.2(b) szabály alapján az ISAF jóváhagyásával.
N1.2 A zsűri összetétele a következő legyen: egy elnök, ha szükséges
egy alelnök, és annyi tag, hogy legalább öt főből álljon a zsűri.
Többségük nemzetközi versenybíró legyen. A zsűri kijelölhet egy
zsűri-titkárt, aki nem lehet tagja a testületnek.
N1.3 Két főnél nem több (háromnál az „M”, az „N” és a „Q” csoportok
esetén) tag lehet csak egy országból.
N1.4 (a) A zsűri elnök kijelölhet egy vagy több panelt az N1.1, N1.2 és
N1.3 szabály szerinti összetétellel. Ezt akkor is megteheti, ha
a teljes zsűri összetétele nem felel meg a szabályoknak.
(b) Kevesebb, mint 10 tagot számláló zsűri elnöke kialakíthat tagjaiból, legalább három főből álló, két vagy több panelt, melyekben
a többség nemzetközi versenybíró. Minden egyes testületben a
tagok legalább három nemzeti hatóságot képviseljenek, kivéve
az „M”; az „N”, és a „Q” csoportban, ahol legalább két nemzeti
hatóságot képviseljenek. Ha egy fél nem elégedett egy panel
döntésével joga van tárgyalásra az N1.1, N1.2, és N1.3 pontoknak megfelelően összeállított panel előtt; - az előző panel
által talált tényállás megváltoztatása kivételéve, - feltéve, ha a
versenyutasításban lefektetett határidőn belül kéri.
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N1.5 When a full jury, or a panel, has fewer than five members,
because of illness or emergency, and no qualified replacements
are available, it remains properly constituted if it consists of at
least three members and if at least two of them are International
Judges. When there are three or four members they shall be from
at least three different national authorities except in Groups M,
N and Q, where they shall be from at least two different national
authorities.

N1.5 Amikor a teljes zsűri vagy a panel létszáma betegség vagy más
szükséghelyzet miatt öt fő alá csökken, és nem áll rendelkezésre
más, megfelelő minősítésű személy, összetétele megfelelő marad, ha legalább három tagból áll, és legalább két tagja nemzetközi versenybíró. Amikor három vagy négy tagja van a zsűrinek,
a tagok legalább három különböző országokból legyenek, kivéve
az „M”; az „N”, és a „Q” csoport esetében, ahol két különböző
országból legyenek.

N1.6 When the national authority’s approval is required for the
appointment of an international jury (see rule 91(b)), notice of its
approval shall be included in the sailing instructions or be posted
on the offi-cial notice board.

N1.6 Amikor a nemzeti hatóság jóváhagyása szükséges egy nemzetközi zsűri kinevezéséhez (lásd a 90.(b) szabályt), a jóváhagyásról
szóló értesítést, vagy a versenyutasításban, vagy a hivatalos hirdetőtáblán, közzé kell tenni.

N1.7 If the jury or a panel acts while not properly constituted, its
decisions may be appealed.

N1.7 Ha a zsűri kialakítása nem megfelelő, és így tevékenykedik, döntései megfellebbezhetők.

N2

N2

RESPONSIBILITIES

N2.1 An international jury is responsible for hearing and deciding all
protests, requests for redress and other matters arising under the
rules of Part 5. When asked by the organizing authority or the
race com-mittee, it shall advise and assist them on any matter
directly affecting the fairness of the competition.
N2.2 Unless the organizing authority directs otherwise, the jury shall
decide
(a) questions of eligibility, measurement or boat certificates; and
(b) whether to authorize the substitution of competitors, boats or
equipment when a rule requires such a decision.
N2.3 The jury shall also decide matters referred to it by the organizing
authority or the race committee.
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FELELŐSÉGI KÖR

N2.1 Egy nemzetközi versenybíróság felelős minden óvás, orvoslati
kérelem és az 5. rész szabályai szerint felmerült, egyéb kérdés
letárgyalásáért és eldöntéséért. A rendező hatóság, vagy a versenyvezetőség kérésére, minden olyan kérdésben, ami közvetlenül érinti a verseny tisztaságát, tanácsot, és segítséget kell nekik
nyújtani.
N2.2 Hacsak a rendező hatóság nem utasítja másként, a zsűrinek kell
dönteni
(a) a jogosultsági, a felmérési és hajó-bizonylati kérdésekben,
amikor egy szabály ezt megköveteli; és
(b) a versenyzők, hajók, vagy felszerelések cseréjét illetően, amikor a szabály ilyen döntéseket ír elő.
N2.3 A zsűrinek kell döntenie azon esetekben is, amelyeket a rendező
hatóság vagy a versenyrendezőség számukra átadott.
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N3

PROCEDURES

N3.1 Decisions of the jury, or of a panel, shall be made by a simple
major-ity vote of all members. When there is an equal division of
votes cast, the chairman of the meeting may cast an additional
vote.
N3.2 When it is considered desirable that some members not participate
in discussing and deciding a protest or request for redress, and
no quali-fied replacements are available, the jury or panel remains
properly constituted if at least three members remain and at least
two of them are International Judges.
N3.3 Members shall not be regarded as interested parties (see rule
63.4) by reason of their nationality.
N3.4 If a panel fails to agree on a decision it may adjourn, in which case
the chairman shall refer the matter to a properly constituted panel
with as many members as possible, which may be the full jury.
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N3 ELJÁRÁSOK
N3.1 A zsűri döntéseit az összes tag egyszerű szótöbbségével hozza
meg. Ha a szavazatok megoszlása egyenlő, a testület elnökének
egy járulékos szavazata dönthet.
N3.2 Ha kívánatosnak ítélik, hogy néhány tag ne vegyen részt az óvás
vagy orvoslati kérelem megvitatásában és a döntéshozatalban,
és nincs megfelelő minősítésű helyettes, a zsűri vagy a panel
megfelelő összetételű lesz, ha legalább három tagja megmarad.
és legalább két tagja nemzetközi versenybíró.
N3.3 A tagok, nemzetiségük okán nem tekintendők érdekelt félnek
(lásd a 63.4 szabályt).
N3.4 Ha a zsűri egy panelje nem tud egy döntésben megegyezni, elnapolhatja azt, mely esetben az elnöknek - egy helyesen kialakított,
a lehető legtöbb tagból álló - panel elé kell terjeszteni az ügyet, ez
lehet a teljes zsűri is.
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APPENDIX P –
SPECIAL PROCEDURES FOR RULE 42

P FÜGGELÉK –
A 42. szabály különleges eljárásai

All or part of this appendix applies only if the sailing instructions so
state.

E függelék összes része csak akkor érvényes, ha a versenyutasítás ezt
előírja.

P1

SIGNALLING A PENALTY
A member of the protest committee or its designated observer
who sees a boat breaking rule 42 may penalize her by, as soon
as reasona-bly possible, making a sound signal, pointing a yellow
flag at her and hailing her sail number, even if she is no longer
racing. A boat so penalized shall not be penalized a second time
under rule 42 for the same incident.

P1

EGY BÜNTETÉS JELZÉSE
Az óvási bizottság egy tagja, vagy megbízottja, aki látja, hogy
egy hajó megsérti a 42. szabályt, büntetheti a hajót olyan hamar,
ahogy az ésszerűen lehetséges azáltal, hogy hangjelzést ad, sárga lobogóval feléje mutat és vitorlaszámát kiáltja, még akkor is,
amikor a hajó már nincs versenyben. Az ilyen módon büntetett
hajót ugyanezen eset miatt másodszor nem szabad büntetni

P2

PENALTIES

P2

BÜNTETÉSEK

P2.1 First Penalty
When a boat is first penalized under rule P1 her penalty shall be a
Two-Turns Penalty under rule 44.2. If she fails to take it she shall
be disqualified without a hearing.

P2.1	Első büntetés
Amikor egy hajót először óvnak a P1 szabály alapján, büntetése
a 44.2 szabály szerint végrehajtott „Két-fordulós” büntetés. Ha ezt
nem végzi, el óvástárgyalás nélkül ki kell zárni a futamból.

P2.2 Second Penalty
When a boat is penalized a second time during the regatta, her
pen-alty shall be to promptly retire from the race. If she fails to
take it she shall be disqualified without a hearing and her score
shall not be excluded.

P2.2 Második büntetés
Amikor egy hajót a versenysorozat folyamán másodszor büntetnek, büntetése hogy azonnal kiáll a futamból. Ha ezt nem teszi, a
hajót óvástárgyalás nélkül ki kell zárni a futamból és pontszáma
nem ejthető ki.

P2.3 Third and Subsequent Penalties
When a boat is penalized a third or subsequent time during the
regatta, she shall promptly retire from the race. If she does so her
penalty shall be disqualification without a hearing and her score
shall not be excluded. If she fails to do so her penalty shall be
disqualifica-tion without a hearing from all races in the regatta,
with no score excluded, and the protest committee shall consider
calling a hearing under rule 69.1(a).

P2.3 Harmadik és további büntetések
Amikor egy hajót harmadszor vagy ismételten büntetnek egy versenyen, azonnal álljon ki ebből a futamból. Ha így tesz büntetése
óvástárgyalás nélküli kizárás és pontszáma nem ejthető ki. Ha
nem így tesz, büntetése óvástárgyalás nélküli kizárás a verseny
összes futamából, és nem ejthet ki pontszámot, és az óvási bizottságnak meg kell gondolni tárgyalás összehívását a 69.1(a)
szabály alapján.
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P3

POSTPONEMENT, GENERAL RECALL OR ABANDONMENT
If a boat has been penalized under rule P1 and the race committee
signals a postponement, general recall or abandonment, the
penalty is cancelled, but it is still counted to determine the number
of times she has been penalized during the regatta.

P4

REDRESS LIMITATION
A boat shall not be given redress for an action by a member of the
protest committee or its designated observer under rule P1 unless
the action was improper due to a failure to take into account a
race committee signal or a class rule.

P5

FLAGS O AND R
(a) If the class rules permit pumping, rocking and ooching when
the wind speed exceeds a specified limit, the race committee
may signal that those actions are permitted, as specified in
the class rules, by displaying flag O before or with the warning
signal. The flag shall be removed at the starting signal.
(b) If the wind speed exceeds the specified limit after the starting
signal, the race committee may display flag O with repetitive
sounds at a mark to signal to a boat that the actions are permitted, as specified in the class rules, after she has passed the
mark.
(c) If the wind speed becomes less than the specified limit after
flag O was displayed, the race committee may display flag R
with repetitive sounds at a mark to signal to a boat that rule 42,
as changed by the class rules, applies after she has passed
the mark.
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P3

HALASZTÁS, ÁLTALÁNOS VISSZAHÍVÁS, VAGY
ÉRVÉNYTELENÍTÉS
Ha egy hajót büntettek a P1 szabály alapján, és a versenyvezetőség halasztást, általános visszahívást vagy érvénytelenítést
jelez, büntetése törölve lesz, de az továbbra is beleszámít a versenyfolyamán kapott büntetések számának meghatározásába.

P4

ORVOSLATOK KORLÁTOZÁSA
Nem adható orvoslat az óvási bizottság egy tagjának vagy megbízott megfigyelőjének a P1 szabály szerinti tevékenységével
kapcsolatban, hacsak a tevékenység helytelenségének oka az
volt, hogy nem vette figyelembe a versenyrendezőség jelzéseit
vagy az osztály szabályait.

P5

O és R lobogók
(a) Ha az osztály szabályai megengedik a pumpálást, billegtetést,
és a löködést (ooching), amikor a szél sebessége meghalad
az osztályszabályokban lefektetett bizonyos határértéket, a
versenyrendezőség azt a figyelmeztető jelzéskor, vagy azt
megelőzően az O lobogó felhúzásával jelezheti. A jelzést a
rajtjelzéskor be kell vonni.
(b) Ha a szélsebesség a rajtjelzés után meghaladja a meghatározott határértéket, a versenyrendezőség kitűzheti az O lobogót
ismétlődő hangjelzések kíséretében egy jelnél, hogy jelezze a
hajóknak, hogy az osztályszabályokban meghatározott tevékenységek megengedettek, miután elhagyták a jelet.
(c) Ha a szél sebessége kisebb lesz az osztályszabályokban
meghatározottnál az után, hogy kitűzték az O lobogót, a versenyrendezőség egy jelnél kitűzheti az R lobogót ismétlődő
hangjelzés kíséretében, hogy jelezze a hajóknak a 42. szabály, osztályszabályok általi változtatással, ismét életbe lép az
után, hogy elhagyták a jelet.
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Received by race office: Number ......... Date and time ............................ Signature ................................................

Versenyiroda átvette: .......... sz. óvás Dátum és idő: ............................... Aláírás: ......................................................

PROTEST FORM – also for requests for redress and reopening

ÓVÁSI ŰRLAP– Orvoslati és újratárgyalási kérelem benyújtására is felhasználható

Fill in and tick as appropriate

Kitöltendő, és a megfelelő rovatokat be kell jelölni!

1. EVENT ......................................... Organizing authority ........................ Date ..................... Race no. ........

1. ESEMÉNY: ............................................ Rendező: ............................ Idő: ..................... Futam száma: ........

2. TYPE OF HEARING

2. ÓVÁS FAJTÁJA

Protest by boat against boat



Request for redress by boat or race committee



Hajó, hajó ellen



Hajó vagy versenyvezetőség orvoslati kérelme



Protest by race committee against boat



Consideration of redress by protest committee



Versenyvezetőség óvása hajó ellen



Óvási bizottság orvoslati kérelme



Protest by protest committee against boat



Request by boat or race committee to reopen hearing



Óvási bizottság hajó elleni óvása



Hajó/versenyvezetőség újratárgyalási kérelem



Consideration of reopening by protest committee



		

Óvási bizottság újratárgyalási kérelme



		

3. BOAT PROTESTING, OR REQUESTING REDRESS OR REOPENING
Class .................................. Fleet ...................... Sail no. .............. Boat’s name .........................................
Represented by ...................................... Tel., e-mail .....................................................................................
4. BOAT(S) PROTESTED OR BEING CONSIDERED FOR REDRESS
Class .................................. Fleet ...................... Sail no. .............. Boat’s name .........................................
5. INCIDENT

3. ÓVÓ, ORVOSLATOT KÉRŐ, VAGY ÓVÁS ÚJRATÁRGYALÁSÁT KÉRŐ HAJÓ
Osztály: .............................................. Rajtszám: ...................... Hajó neve: ..................................................
Képviselő: ......................................... Telefon, e-mail .....................................................................................
4. ÓVOTT VAGY ORVOSLAT MEGADÁSÁRA TEKINTETBE VETT HAJÓ(K)
Osztály: .............................................. Rajtszám: ...................... Hajó neve: ..................................................
5. ESET

Time and place of incident ...............................................................................................................................
Rules alleged to have been broken ........................... Witnesses ...................................................................
6. INFORMING PROTESTEE How did you inform the protestee of your intention to protest?

Helye és ideje: ...................................................................................................................................................
Feltételezett megsértett szabály(ok): ................................. Tanú(k): ...................................................................
6. AZ ÓVOTT ÉRTESÍTÉSE - Hogyan értesítette az óvottat óvási szándékáról?

By hailing



When? .................. Word(s) used ................................

Kiáltással



Mikor? ................ Használt szavak ................................

By displaying a red flag



When? ...........................................................................

Piros lobogó kitűzésével



Mikor?.............................................................................

By informing her in some other way



Give details ...................................................................

Más módon való értesítéssel



Részletek leírása .............................................................

7. DESCRIPTION OF INCIDENT (use another sheet if necessary)
Diagram: one square = hull length; show positions of boats, wind and current directions, marks.
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7. AZ ESET LEÍRÁSA - Ha szükséges használj másik lapot!
Diagram: egy négyzet = egy hajó-hossz; hajók helyzete, szél, áramlás iránya, jelek szerepeljenek az ábrán.

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................
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THIS SIDE FOR PROTEST COMMITTEE USE

Number ......... Heard together with numbers ......................

AZ OLDAL AZ ÓVÁSI BIZOTTSÁGNAK FENNTARTVA

Fill in and tick as appropriate

Óvás száma: ................ Együtt tárgyalva a ................................... számú óvással.

Withdrawal requested  Signature ................................................................
Withdrawal permitted 
Class ............................... Fleet .......................... Race ............................ Protest time limit ............................
Protest, or request for redress or reopening, received within time limit 
Time limit extended 
Protestor, or party requesting redress or reopening, represented by .....................................................................
Other party, or boat being considered for redress, represented by ........................................................................
Names of witnesses ................................................................................................................................................
Interpreters .............................................................................................................................................................
					
Remarks
 ..........................................................
No objection about interested party			
 ..........................................................
Written protest or request identifies incident		
 ..........................................................
‘Protest’ hailed at first reasonable opportunity 		
 ..........................................................
No hail needed; protestee informed at first reasonable opportunity
 ..........................................................
Red flag conspicuously displayed at first reasonable opportunity
Protest or request valid; hearing will continue 
Protest or request invalid; hearing is closed 

Kitöltendő és a megfelelő rovatokat meg kell jelölni!
Visszavonást kér 
Aláírás: ................................................................
Visszavonás engedélyezve 
Óvási határidő:........................................................
Az óvás, orvoslati vagy újratárgyalási kérelem határidőn belül van 
határidő kiterjesztve 
Az óvó, az orvoslatot vagy újratárgyalást kérő képviselője: ...........................................................................................
Másik fél vagy orvoslat megadására figyelembevett hajó képviselője: ............................................................................
Tanú(k) nevei: ...........................................................................................................................................................
Tolmács(ok): .............................................................................................................................................................
Megjegyzések
					
Érdekelt fél elleni kifogást emeltek			
 ..........................................................
 ..........................................................
Az írott óvás alapján azonosítható az eset 		
‘Protest’ (óvok) szó kiáltása az első ésszerű alkalommal 		
 ..........................................................
Kiáltás nem szükséges, első ésszerű alkalommal tájékoztatva
 ..........................................................
Piros lobogó egyértelműen kitéve az első ésszerű alkalommal
 ..........................................................
Óvás/kérelem érvényes, tárgyalás folytatódik 
Óvás/kérelem érvénytelen, tárgyalás berekesztve 

FACTS FOUND ....................................................................................................................................................

TÉNYÁLLÁS: ...........................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................
Diagram of boat ............................... is endorsed by committee 
Committee’s diagram is attached 

................................................................................................................................................................................
a ........................................ hajó ábráját a bizottság hitelesítette 
Bizottság ábrája mellékelve 

CONCLUSIONS AND RULES THAT APPLY ....................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

KÖVETKEZTETÉSEK ÉS ÁLKALMAZOTT SZABÁLYOK: ..........................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

DECISION
Protest: dismissed 
Boat(s) ...................................................... is (are) disqualified from race(s) .............
		
penalized as follows  : ...........................................................................................
Redress: not given 
given as follows  : ..................................................................................................
Request to reopen a hearing: denied 
granted 
Protest committee chairman and other members ....................................................................................................
................................................................................................................................................................................

DÖNTÉS
Óvás elutasítva 
Hajó(k) ........................................................................................... kizárva(DSQ) 
		
Hajó(k) büntetve a következők szerint  : ....................................................................
Orvoslat elutasítva 
Orvoslat megadva a következők szerint  : ..................................................................
Újratárgyalási kérelem elutasítva 
Újratárgyalási kérelem elfogadva 
Óvási Bizottság elnöke és tagjai: ................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

Chairman’s signature ......................................................................... Date and time ...........................................

Elnök aláírása: ......................................................................... Dátum és időpont: ................................................
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INDEX
References are to rule numbers (for example, 27.3), appendices and their rule
numbers (for example, C or E3.10), and sections of the book (for example,
Introduction, Race Signals). Defined terms appear in italics. Appendices K, L and
M are not indexed except for their titles.
A
Abandon: Race Signals, 27.3, 32.1, 35,
C3.2, E3.10, J2.2(35),
Postpone, Racing
abandoned race and disqualification:
30.3, B3.4
abandoned race and redress: 64.2
abandoned race, scoring and
penalties: 30.2, 30.3, 35, 90.3(a), P3
about to round or pass: B1.1, B3.1(a)(b)
acceptance of the rules: 3
advantage gained in a race: 42.3(h),
44.1(b), C8.3(a), D2.2(d), D3.1
Advertising Code, ISAF Regulation
20: Introduction, 76.1, 80, 86.1(a),
J1.2(2), J2.2(1), Rule
advertising: B2.4(b)
aground, grounding: 22, 42.3(g),
E4.2(b)(1), E5.5(a)
allegations of gross misconduct: 69
allege, alleged, allegation of: 5, 60.1(a),
69, E5.1, E5.7, Protest
anchor line of mark: Part 2 Section C
preamble, Mark
anchor, anchored, anchoring: 22, 45
Anti-Doping Code, ISAF Regulation 21:
Introduction, 5, 86.1(a), Rule
appeal, intent to (measurement): 64.3(c)
appeal, no right of, no request for:
70.5, B7.4, C9.1, D2.4(c), J1.2(12),
J2.2(31)
appeal, right of: 70.1, N1.7
appeal decisions: 71
appeal, different national authorities:
70.3
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appeal, withdrawing: F6
appeals procedures: 3(b), 70.6, F
appendix, changes to, no changes to:
86.1(a), G5, F, H, N preambles
arm signal: C2.7
avoid, avoiding contact: 14, 18.3(a), 22,
E2, Keep Clear, Obstruction
B
Backing a sail: 21.3
bail out: 45, 51
ballast, movable: 51
beach start: B1.1, B3.3, B6.1(a)
beat to windward: 18.1(a), 42.3(c)
black flag by umpire: C5.4, D2.2(d)
black flag rule: Race Signals, 26, 30.3
boat owner: 2, 3, 69.1(c), 69.2(c),
78.1, G1.1(c), J1.2(6)
Bonus Point System: 90.3(a), A4, A4.1
boom: 50.3(a)(b)
bowsprit: 50.3(a)
breach of, breaking rule:
Sportsmanship and the Rules, 5,
Part 2 preamble, 18.5, 20.2, 30.2,
30.3, 36, 43.1(c), 44.1, 60.3(a)(2),
62.1(b), 63.3(a), 64.1(a)(c)(d), 67,
68, 71.3, A11, B6.3(d), C8.2, C8.4,
C10.4(b), D3.1, E4.7(b), E5.8, P2,
Protest (See also advantage gained
by, retire)
breach, gross: 69.1, 69.2(a), P2.3
breakdowns: D5
breaking rule 14: 14, C6.6(c), C8.6,
D2.2(d), D2.4, D3.1(c)
breaking rule 42: 67, P

breaking rule against boat in other
match: C10.4(b)
breaking rule and restarted or resailed
races: 36
breaking rule of Part 2, 3 or 4: 63.3(a),
E5.1, E5.4, E5.7
breaking rule of Part 2: 44.1, 60.1(a),
62.1(b), D2.1(c), E4.4, E5.5(a)
breaking rule, advantage gained:
44.1(b), C8.3(a), D2.2(d), D3.1(c)
breaking rule, failure to take penalty:
D2.2(a), D2.2(d)(1), D2.3(a)
breaking rule, no advantage gained:
C6.6(b)
breaking rule, penalties at time of
incident: 44
breaking rule, starting penalty: 30.2,
30.3
C
Call Book for Match Racing:
Introduction
Call Book for Team Racing:
Introduction
capsize, capsized: 22, B1.1, B1.2,
B3.2(c)(f), B7.3, D5.3, E2
Case Book: Introduction
certificate (See measurement, rating,
boat certificate)
change, changing course (See course,
change of)
changes to prescriptions (See
prescriptions)
changes to rules (See rules, changes to)
changes to sailing instructions (See
sailing instructions, changes to)
changing leg of course: Race Signals,
33
class association: 76.2, 89.1(d),
G1.1(c), G2
class flag: Race Signals, 26, B3.2(b),
J2.1(6)
class insignia: 77, B2.4(a)(b), E6(a)(d),
E6(e)(1), G1.1(a), G1.3(a)(b), G2

class rules, changes to: 87, J1.2(9),
J2.2(6)
class rules, clothing and equipment:
43.1(b)
class rules, measurement protests:
64.3(a)
class rules: Introduction, 49.2, 78,
86.1(c), Rule
class, international: 76.2, G1
classification: J1.2(3) (See also Sailor
Classification Code)
clear astern and clear ahead: 12, 17,
18.2(b)(e), 19.2(c), B1.2, B4.1(c),
D1.1(b)
close-hauled course: 13, 18.3(a), 20.1,
42.3(d), C2.4, C7.2(a)(1), C7.3(a)
clothing and equipment: 43, H
Codes, ISAF (See ISAF Codes)
collision: 41(b), 42.3(g)
coming in and going out: B1.2,
B4.1(a)(b)
compass bearing: 33(a)(1)
conduct of a race: 25–36, 85, 90.1,
B3.3, E3, N2.3(b)
conflicting rules (See rules,
conflicting)
contact: 14, D1.2(a), D2.2(d)(1), E3.1,
Keep Clear
continuing obstruction: (See
obstruction, continuing)
costs, measurement protest: 64.3(d)
course, change of by boat: 16, 20.3,
23.2, C2.9, D1.1(e), Keep Clear,
Obstruction
course, change of by race committee:
Race Signals, 32, 33, E3.10
course, designating: 27.1
course, proper (See proper course)
course area: B4.3(b)
course side of starting line: 29.1, 29.2,
30.1, A11, B3.4, C3.2(a), C4.2
course signals: Race Signals, 27.1
course, sailing the: 28, 35
course: Finish, Keep Clear,
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Obstruction, Proper Course
court or tribunal: 3(c)
crew and movement of body (See
propulsion)
crew: 29.1, 30, 41(a), 41(b), 42.1,
42.3(b)(c)(g), 47.2, 49, B3.4(a),
Finish, Start
D
Damage and informing protestee:
61.1(a)(3)
damage and right-of-way boat: 14(b)
damage and rule 14: C6.2(a), C6.6(c),
D2.2(d)(4), D2.4(a), D3.1(c)(2)
damage and rule of Part 2: 62.1(b)
damage by team member: D1.2(c)
damage, measurement deviation
caused by: 64.3(a)
damage, serious: 44.1, 60.3(a)(1),
63.5
damages, financial: 68
danger: 1.1, 22, 42.3(f), 47.2
decision to race: 4
decisions by national authority: 71.4
decisions by protest committee: 64,
B4.4, C6.6, C8.4, D2.4(b), D3.1(c),
E5.8, Interested Party
decisions by umpires: C6.5, C8.4,
D2.2(a)(b), D2.3
decisions, appeal of: 70.1, F
decisions, confirmation, correction of:
70.2, F1, F2.3
decisions, informing of: 65.1, 65.2
decisions, reversal of: 71.2
definitions (changes): B1, C2, D1.1(a),
E1.3
Definitions, no changes to: 86.1
diagram of incident: 65.2, F2.2(b)
disciplinary action: 62.1(d), 69.2(a)
disciplines (racing, expression,
speed): B preamble, B3–B6
disqualification and scoring: 2, 30.3,
90.3, A4.2, A6.1, A9, B8.5(b),
C10.4(b)
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disqualification of party to a protest
hearing: 64.1(a)(b)
disqualification without hearing: 30.3,
67, B3.4(b), B6.3, P2
disqualification, measurement: 64.3(c),
78.2
disqualification: 2, 69.1(b)(2), A11,
C5.4, C7.2(f), C8.5, E5.8
dry suit: 40.1, H3

excluding a score: A2, A8.1, A8.2
exclusion of boat or competitor:
69.1(b)(2), 76, C6.6(c)
exclusion of witness from hearing:
63.3(a)
exonerate, exoneration: 18.5, 20.2,
64.1(c), C8.1(b)
expression competition: B preamble,
B4, B5

E
Electronic communication: D1.2(b)
Eligibility Code, ISAF Regulation
19: Introduction, 69.2, 69.3, 75.2,
86.1(a), Rule
eligibility, suspension of: 69.2, 69.3,
N2.2(a)
elimination series: B5, B7.2
engine, use of: 42.3(g)(h)
English, use of: 90.2(b), J2.2(5)
entries from other countries: 90.2(b),
J1.2(4), J2.2(5)
entry and qualification: 75–81, B2.2,
J1.2(5)(6)
equipment for increasing weight:
43.1(a)(b)(c), H1, H3
equipment inspection, inspector:
43.1(c), 78.3, H2, J1.2(7)
Equipment Rules of Sailing, The:
J1.1(3), J2.1(2)
equipment, defective, repair,
replacement: B4.4, D5.3, E4.5(c)
equipment, limitations on: 47
equipment, substitution of: N2.2(b)
equipment: 1.2, 42.3(g), 43, 47.1,
78.3, H, Clear Astern and Clear
Ahead; Overlap, Finish, Start
error by race committee, protest committee: 29.2, 32.1(a), 62.1(a), 66
evidence and redress: 64.2
evidence, new and significant: 66
evidence at hearings: 63.3(a), 63.5,
63.6, C6.6(a), D2.4(b), E5.7 (See
also facts)

F
Facts found, finding: 63.6, 65.1, 70.1,
71.3, E5.7
facts in appeal decision: 71.3
facts in measurement protests: 64.3(b)
facts in redress: 64.2
facts, assumed: F2.3
facts, inadequate, insufficient: D2.3(b),
F5
facts, informing the parties: 65.1
facts, new: F5
fair play: 2
fair sailing: 2
fairness: 32.1(e), 63.7, 64.2, N2.1
fetching: 18.3, 20.3, C2.6
finish: Race Signals, 28.1, 31, 32.1,
35, 44.2, 44.3(a), 61.3, 90.3(a),
A3, A4.1, A4.2, A5, A6.1, A9, A11,
D1.1(d), D3.1(a), D3.2, Proper
Course, Racing
finishing line: Race Signals, 28.1,
32.2, 33, 44.2, 44.3(a), C2.1, C3.3,
E3.7, J2.1(6), Finish, Mark, Racing
finishing mark: Race Signals, 31,
J2.1(5), Racing
finishing times, adjustment in redress:
64.2
first reasonable opportunity: 44.3(a),
61.1(a), 61.1(a)(1), D5.1
flag, incorrect: C8.2
flotation device: (See personal
flotation devices)
fog signals and lights: 48
footwear: 43.1(b)

four hull lengths: 86.1(b), E1.3(b)
freestyle competition: B preamble
G
Gate: (See mark, gate)
general recall (See recall)
going out (See coming in and going
out)
good manners: 69.1(a), 69.2(a)
government right-of-way rules: Part 2
preamble, 48, J2.2(2)
gross misconduct: 69, P2.3
grounding (See aground)
gybe, gybing: 18.4, 42.2(e), 42.3(b),
44.2, 50.2, B3.1(d), C2.4
H
Hail and time to respond: 20.1
hail by observer: E3.1
hail by or to umpire: D2.2(a),
D2.2(b)(2), D2.2(d)
hail by protest committee: P1
hail by race committee: B3.4(b), E3.8,
E3.9
hail for room: 20.1, C2.7
hail, come within: Race Signals
hail, in protest: 61.1(a), E5.2
hail, out of radio control: E4.8
hailing distance, beyond: 61.1(a)(1)
hails and arm signals: C2.7
handicap system: A3, A7, J1.1(4),
J2.1(8), Rule
hauling out: 45, J2.2(25)
head to wind: 13, 18.2(c), C2.4,
C7.3(a), C7.4(a), D1.1(b),
Leeward and Windward
hearing, new: 71.2
hearing, not entitled to: 5, D2.2(a),
D2.3(a)
hearing, penalty without (See penalty
without hearing)
hearing, reopening: 63.3(b), 66, 71.2,
E5.10, F5
hearing, requirement for a: 63.1
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hearing: 60.3, 61.1(c), 61.2, 63, 71.3,
B7.2, D2.3(b), F5, J2.2(30), N1.4,
N2.1, Party
hearing and rule 42: 67, P2
hearing by national authority: 69.2(a)
hearing, right to be present: 63.3(a),
E5.6
hearing, time limit: J2.2(30)
helping those in danger: 1.1
hiking harness: 43.1(b)
hiking straps: 49.1
hull length: 17, 61.1(a)(2), 86.1(b),
C2.3, D1.1(a), E1.3(b), J2.2(27),
Obstruction, Zone
I
I flag rule: Race Signals, 21, 30.1,
Start
identification on sails: 77, B2.4,
B4.3(a), E6, G
ill, illness: 41(a), 47.2, N1.5
in writing, appeal decision: 71.4
in writing, gross misconduct
allegation: 69.1(a)
in writing, measurement issues:
43.1(c), 64.3(c), 78.3
in writing, protest, protest decision:
61.2, 65.2
in writing, redress request: 62.2, B7.2
in writing, sailing instructions changes:
90.2(a)(c)
individual recall (See recall)
information: 41(c), 41(d), 60.2(a),
60.3(a), 61.3, 63.2, 65.2, 65.3,
69.1(e), E3.2, E4.2(b), F5, J1.1,
J1.2, J2.1, J2.2
informing competitor; rule 42
disqualification: 67
informing competitor, rule 69 hearing:
69.1(a)
informing national authorities: 69.3
informing other boat, protest: 61.1(a)
informing parties to a hearing: 65.1, F4
informing protest committee: C8.4
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informing protestee: 61.1, E5.2
informing race committee: 44.3(b),
B7.1, E5.3
informing umpires: C6.4(b)
injury: 14(b), 41(a), 44.1, 47.2,
61.1(a)(3), 62.1(b), 63.5, C6.2(a),
C6.6(c), D1.2(c), D2.1(c),
D2.2(d)(4), D2.4(a), D3.1(c)(2)
inside boat, board: 18.2(a)(b)(e),
18.3(b), 18.4, 19.2(b), B3.1(b)(d),
C2.6, Mark-Room
inside overlap: 18.2(e), 18.3(b), 18.4,
C2.6
interested party: 60.2(a), 60.3(a), 63.4,
71.1, E1.3(a), N3.3
interfere, interfering: 23.1, 23.2,
B3.2(d), C2.8, C9.2, D1.1(d),
D2.4(c)
interference, radio: E4.7(a), E5.5(a)
international class: 76.2, G1
international event: 86.2, G1.1(b)
International Judge: 70.5(c), N1.2,
N1.4 (b), N1.5, N3.2
international jury: 89.2(b), 91(b),
J2.2(32), N
International Regulations for
Preventing Collisions at Sea: Part 2
preamble, 48, J2.2(2)
International Sailing Federation (See
ISAF)
interpretation of measurement rules:
64.3(b)
interpretation of rules, request for:
64.3(b), 70.4, F1, F2.3
interpretation of rules, The Case Book:
Introduction
IRPCAS (See International
Regulations for Preventing
Collisions at Sea)
ISAF Codes, regulations: Introduction,
5, 69.2(a)(b)(c), 69.3, 76.1, 79,
80, 86.1, 86.2, 89.2(b), 91(b),
J1.2(2)(3), J2.2(1), Rule (See also
Advertising Code, Anti-Doping

Code, Eligibility Code, Sailor
Classification Code)
ISAF: Introduction, 69.2, 70.5(c),
75.1(a)(c), 75.2, 76.1, 76.2, 79, 80,
86.1(a), 86.2, 89.1(a)(b)(f), 89.2(b),
B2.2, E6(a), G1.1(b)(c), G5, J1.2(3),
J2.2(1), N1.1
ISAF Executive Committee: 69.3
J
Jumping: B1.2
jury (See international jury)
K
Keep clear: 62.1(b), B4.4, B6.1(d),
E5.5(a)
keep clear: Part 2 Section A
preamble, 10–17, 19.2(c), 21,
B4.1(a)(b)(c)(d), B6.1(b), B7.3,
C2.4, C2.6, Obstruction
knockout series: C10.5, C11.2,
C11.3(b)
L
Leeward and Windward: 11, 17, Keep
Clear, Tack, Starboard or Port
leeward boat: 11, 17, Keep Clear,
Leeward and Windward
lifelines: 43.2, 49.2
life-saving equipment, personal
flotation devices: Race Signals, 1.2,
27.1, 40.1, E1.4, J2.2(12)
Low Point System: 90.3(a), A4, A4.1,
J1.2(13
M
Mainsail: 50.1, E6, G1.1, Leeward and
Windward
manual power: 52
marathon race: B preamble
mark-room: 14, 18.2, 18.3(b), 18.5,
B3.1, C2.6, D1.1(b), Obstruction
mark, gate: 18.4, 28.1(c), 32.2(c), 33,
B3.1(d)

mark, missing, out of position: Race
Signals, 32.1(d), 34
mark, moving: 27.2
mark, touching, holding: 31, 44.1(a),
B2.5
mark: 18.1, 18.3, 18.4, 19.1, 27.2, 28,
30.2, 31, 32.2, 33, C2.1, C2.6, C4.1,
C7.2(a)(c), C7.3(b), C7.4(a), E3.7,
Finish, Zone, Racing, Start (See
also finishing mark, starting mark)
match racing rules: C
Match Racing, Call Book for:
Introduction
measurement protests, decisions:
64.3, 65.3, 78.3
measurement rule, doubt about:
64.3(b)
measurement, rating, boat certificate:
78.1, 78.2, B2.2, J1.2(7), N2.2(a)
measurer: 43.1(c), 78.3
misconduct, gross: 69, P2.3
moving astern: 21.3, 42.2(d
N
National authority: Introduction, 66, 68,
69.1(c)(e), 69.2, 69.3, 70.3, 70.4,
70.5, 71.2, 71.3, 71.4, 75.1(a)(c),
86.1(a), 86.3, 88, 89.1, 91(b), F preamble, F2.1, F3, F4, F5, G1.1(b)(c),
G2, N1.1, N1.3, N1.6, Rule
national letters: G1.1
navigable water: Part 2 Section C
preamble, Mark
night signals: J2.2(2)
normal position: C2.1, Clear Astern
and Clear Ahead; Overlap, Finish
notice board: 86.2, 90.2(c), B4.3(b),
B5.3, B6.3(a)(b), B8.6(b), J2.2(10)
Notice of Race Guide: K
notice of race, changing: 89.2(a)
notice of race: 25, 63.7, 70.5, 86.2,
89.2(a), C preamble, F2.2(c), G3,
J1, Rule
notice to competitors: Race Signals
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O
Observer: 67, B6.4(a), E1.3(a), E3.1,
E3.3, P1
obstruction: 18.1(d), 19, 20, E4.8,
J2.2(17)
obstruction, continuing: 18.1(d), 19.1,
19.2(c), Obstruction
Offshore Racing Council: 76.2
One-Turn Penalty: 44.1, 44.2, D2.1(c),
E4.4
ooching: 42.2(c)
opposite tack (See tack, opposite)
organizing authority: 62.1(a), 63.8,
69.1(f), 75.1, 76.1, 85, 86.2, 89.1,
89.2, 90.1, 91, B5.2(c), D5, J1.1(1),
J2.2(7), N1.1, N2.1, N2.2, N2.3,
Party
outrigger: 50.3
outside boat, board: 18.2(a)(b)(e),
19.2(b), B3.1(b)
outside help: 41, B4.4, E4.2(b)
overlap, broken: 18.2(c)
overlap, overlapped: 11, 17,
18.2(a)(b)(c)(e), 18.3(b), 18.4, 19.2
(b)(c), B1.2, C2.6, Clear Astern and
Clear Ahead;
Overlap, Keep Clear, Leeward and
Windward
overlap, reasonable doubt: 18.2(d)
overlapped, not: 12, 18.2(b)
overtaking: B1.2, B4.1(c)
owner (See boat owner)
P
Party to a hearing: 60.3(a)(2), 63.2,
63.3(a)(b), 63.4, 63.6, 64.1(a),
64.3(d), 65.1, 65.2, 66, 70.1, 71.3,
71.4, C9.1, F2.2(e), N1.4(b)
penalties, for breaking rule 42: P
penalty and measurement: 64.3(a)(c),
65.3
penalty and party to a hearing: 71.3
penalty and postponed, abandoned
race: 30.2, 30.3, B3.4(b), P3
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penalty by umpires: C3.1, C5, C8,
D2.2(c)(d), D2.3(a)
penalty without hearing: 30.2, 30.3,
63.1, 67, A5, B3.4(b), B6.3(c),
J2.2(28), P2
penalty, cancelled: C2.1, C7.2(d)(e),
P3
penalty, completing: C2.1, C5.5,
C7.4(b), Finish
penalty, informing of, reporting: 65.1,
69.1(c)(e), 69.2(c), 69.3
penalty, limits on: 64.1(b), C7.3
penalty, no: Part 2 preamble, 14(b),
36, 64.3(a), C5.1, C6.6(b)(3),
D1.2(a), D2.2(b)(1)
penalty, not taken: C5.6, P2
penalty, scoring: 44.3
penalty, taking: Sportsmanship and the
Rules, 21.2, 23.2, 44, C2.2, C7.2(a),
C7.4, D2.1(c), D2.3(a), E4.4
penalty: Sportsmanship and the Rules,
2, 3(b), 30, 44, 64.1, 69.1(b)(2),
B4.4, B6.3, C3.1, C5, C6.6, C7.2(b),
C8, D2.1(c), D2.2(d), D3.1(b)(c),
E3.6, E5.8, G4, P2, Finish (See also
scoring penalty, starting penalty)
person in charge: 46, 78.1, 78.2 (See
also boat owner)
personal flotation devices: Race
Signals, 1.2, 27.1, 40, E1.4,
J2.2(12)
port-tack boat keeping clear: 10, 16.2,
B4.1(a)
positive buoyancy: 43.1(b)
possession: B1.2, B4.1(b)
postpone, postponed: Race Signals,
27.3, 30.2, 30.3, C3.2(b)(c),
J2.2(35), P3, Racing
prescriptions, changes to:
Introduction, 88
prescriptions: Introduction, 68, 70.5(a),
86.1(a), 88, 90.2(b), J1.2(4),
J2.2(4)(5), F, H, N
preambles, Rule

prizes: A7, C11.3(c), J1.2(14)
prohibited actions: 42.2
proper course: 17, 18.1(b), 18.4,
18.5(b), 23.2, B1.1, B3.1(d), C2.2,
Mark-Room
propulsion: 42, B2.1(a), E4.3
propulsion and penalty without
hearing: 67, P2
protest between boats in different
races: 63.8
protest by protest or race committee:
60.2, 60.3(a), 61.1(b)(c), 61.3
protest committee and appeals: 70,
71, F
protest committee and redress: A6.2,
A10, B5.4(a), C9.2
protest committee and reopened
hearing: 66
protest committee and rule 42: 67, P
protest committee and rule 69: 60.2(c),
60.3(c), 69.1
protest committee and scoring: A5
protest committee decisions (See
decisions by protest committee)
protest committee procedures, appeal
of: 70.1
protest committee request for
confirmation, correction of
decision: 70.2, F1, F2.3
protest committee, appointment,
composition, duties, rights of: 60.3,
63.6, 70.5(c), 85, 89.2(b), 91, F3, N,
Abandon, Interested Party, Protest
protest committee, recommendations
for: M
protest requirements, contents: 61
protest, informing protestee: 61.1,
E5.2
protest, measurement: 43.1(c), 64.3,
65.3, 78.3
protest, no written: B7.2, C6.4(b)
protest, protest, no right to, no
grounds for: 5, 60.1(a), 60.2(a),
C6.2, D2.4

protest, right to: 60, C6.1
protest, time limit (See time limit,
protest)
protest, validity, invalidity of: 60.2(a),
60.3(a), 63.5, 71.2, C6.4(b), E5.4
protest, withdrawing: 63.1
protest: 60, 61, 63.3(a)(b), 63.7,
64.1(a), 70.4, B7.1, B7.2, D2.1,
N2.1, N3.2, P1, P2
protestee, protestor: 61.1, 61.2, E5.2,
Party (See also party to a hearing)
protests, redress, hearings,
misconduct and appeals: 60–71
pumping: 42.2(a)
Q
Qualification to race (See entry and
qualification)
R
Race committee, appointment of,
responsibilities: 89.2(b), 90, J2.2(38)
race committee, intending to protest:
61.1(b)
race committee: Race Signals,
Introduction, 27, 29, 30, 32, 33, 34,
35, 43.1(c), 44.3(a), 76.1, 81, 85,
91, B3.3(c)(2), B3.4, B4.3(a)(c),
B5, B6, B7.1, B8.6, C3.2, D3.2,
Abandon, Mark, Party, Protest,
Racing
race, conduct of (See conduct of a
race)
race, decision to: 4
race, entry and qualifications: 75–81
race, racing: Introduction, 4, Part 2
preamble, 23.1, 31, Part 4
preamble, 44.1, 61.1(a), 64.3(c),
78.2, C2.8, C4.1, C7.2(b), D2.1(b),
D3.2, D5.1, E3.1, E3.2, E3.3,
E4.2(a)(b), E4.5, Obstruction
race, rescheduled (See rescheduled
races)
race committee and rule 42: P3
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race committee and rule 69: 60.2(c),
69.1(f)
race committee right to protest,
request redress: 60.2
race committee, improper action or
omission by, and redress: 62.1(a)
race office, protests and requests for
redress to: 61.3, 63.1
race officials, appointment of: 89.2(b)
race organization: 85–91
race signals: Race Signals, 25, 26,
C3, E1.2, E3.5, Rule
racing area: Part 2 preamble, 61.1,
E5.2, J2.2(15)
racing rule: Introduction, 3, 86.1, 86.2,
J1.2(1), J2.2(3), N1.1
racing, not: Part 2 preamble, 23.1,
62.1(b), 64.1(d), C2.8, E3.3,
E4.2(b)(2), E5.5(a)(f)
radio-controlled boat racing rules: E
radios: E4.5(c), J2.2(25)
rating certificate (See measurement,
rating, boat certificates)
rating systems: A3, A7, J1.1(4),
J2.1(8), Rule
reasonably possible: 14, 61.1(b),
61.1(c), C2.8, C7.2(a)(1), C7.3(c),
C7.4(b), P1
recall, general: 29.2, 30.3, B3.4, E3.9,
J2.2(21), P3, Racing
recall, individual: 29.1, E3.8, J2.2(21)
recall: Race Signals, 26, Racing
Recommendations for Protest
Committees: M
Recovering: B1.2
red flag (protest, penalty): 61.1(a),
C5.3, C6.1(b), C6.4(b), C6.5(b),
C7.3(d), D2.2(b)(2), D2.2(d)
red flag, not required: 61.1(a)(2)(3), 62.2
redress, appeal: 71.2, F2.2(a)
redress, no: B5.2(c), B8.6(f), C9.1,
D1.2(c), D2.4(c), P4
redress, time limits: 62.2, C6.3,
E5.5(b)
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redress: 60, 62, 63, 64.2, 65.1, 71.2,
A6.2, A10, B5.4(a), B7, C6.3, C6.4,
C9, D2.4(c), D5, E5.5, E5.9, N2.1,
N3.2, P4, Party
Regulation 19, ISAF (See Eligibility
Code)
Regulation 20, ISAF (See Advertising
Code)
Regulation 21, ISAF (See
Anti-Doping Code)
Regulation 22, ISAF (See Sailor
Classification Code)
Regulation 31.1.3, ISAF: 86.2
repairs: 45, E4.5(c), E5.9
representative: 61.2(d), 63.3(a),
J1.2(6)
required side: 28.1, 28.2, F2.2(b)
resail, restart: 30.2, 30.3, 36,
C6.6(b)(2), D5.2, J2.2(35), Abandon
rescheduled races: 30.2, 30.3, 81
responsibility, personal: 1.2, 4, E1.4
retire: Sportsmanship and the Rules,
44.1(b), 90.3(a), A4.1, A4.2, A5,
A6.1, A9, A11, B7.1, C6.3, D3.2,
E4.8, E5.4, P2.2, P2.3, Racing
review procedures: 3(b)
revision, racing rules: Introduction
right of way and avoiding contact: 14
right of way, acquiring: 15
right-of-way boat: Part 2 Section A
preamble, 14, 16.1, 18.4
rocking, rolling: 42.2(b), 42.3(a)(b)
room, hail for: 20.1, C2.6(a)
room, not entitled to: 18.2(b)(c),
19.2(b)
room, to tack or gybe: 20.1, C2.6,
Mark-Room
room: 14, 15, 16, 19.2 (b)(c),
Obstruction
round-robin series: C10.4, C11
rounding a mark: 18, 28.1, C7.2(c)
rule 14, breaking: C6.2, C6.6(c),
D2.1(b), D2.2(d)(4), D2.3(a),
D2.4(a), D3.1(c)(2)

rule 42, special procedures for: P
rule interpretation, request for: 64.3(b),
70.4, F1, F2.3
rule not mentioned in protest: 64.1(a)
rule: Sportsmanship and the Rules, 3,
36, 64.1, 65.1, 68, 69.2(a), 70.4,
71.3, 78.2, 85, 90.1, F1, F2.3,
J1.1(1), J1.2(6), J2.1(1)(9), Protest,
Rule
rules, acceptance of the: 3
rules, breaking (See breach)
rules, changes to, revision of:
Introduction, 86, B, C, D, E, F preambles, G5
rules, conflicting: Introduction, 63.7,
C8.1(b)
rules, developing, testing: 86.3
rules, match racing: C
rules, no change to: 86.1(a), H
preamble, N preamble
rules, radio-controlled boat racing: E
rules, team racing: D
rules, windsurfing competition: B
S
Safety: 1, 20.3, 32.1(e), 48, 49.2,
J2.2(12)
sail identification, measurement,
numbers, advertising: 77, B2.4,
B4.3(a), E6, G
sail, changing, reefing, setting,
sheeting: 45, 50, E4.5(c)
Sailing Instructions Guide: L
sailing instructions, changes to
prescriptions: 88
sailing instructions, changes to:
90.2(c), N2.3(a)
sailing instructions, rule changes:
Introduction, Part 2 preamble, 86.1(b)
sailing instructions: Introduction, Part 2
preamble, 25, 26, 27.1, 43.1, 44.1,
44.3(c), 49.2, 61.3, 63.7, 67, 70.5,
86.1, 86.2, 90.2, 90.3, A1, A2, A4,
B2.3(b), B3.3, B4.3(b), B8.1, B8.6,

C3.1, C10.5, D2.1(c), D2.2, D2.3,
E1.2, E3.3, F preamble, F2.2(c),
G1.1(b), G3, H preamble, J,
N preamble, N1.4(b), N1.6, P
preamble, Mark, Obstruction, Rule
sailing the course: 28, 35
Sailor Classification Code, ISAF regulation 22: 79, J1.2(3), Rule
same tack (See tack, same)
scoring abbreviations: A11
scoring penalty: 30.2, 44.1, 44.3, A4.2
scoring redress: 64.2, A6.2, A10, A11
scoring ties: A7, A8, B8.8, C11, D4.2,
D4.3
scoring, excluded races: 2, 30.3,
90.3(b), A2, P2.2, P2.3
scoring: 35, 69.1(b)(2), 90.3, A,
B3.4, B4.3, B5, B8, C10, D3, D4,
J1.2(13), J2.1(9) (See also
disqualification)
sculling: 42.2(d), 42.3(d), C2.11
seamanship: 42.1, Room
shortening the course: Race Signals,
32, E3.10, J2.2(24)
signals, absence of sound: 26,
B3.3(b), C3.1
signals, arm: C2.6
signals, night: J2.2(2)
signals, oral: E3.5, E3.6, P1
signals: Race Signals, 25, 26, 27,
29, 30, 32, 33, 34, 40, 48, B3.3,
B4.2, B6.2, C3, E1.2, E3.5, E3.9,
J2.2(2)(12)(14)(21)(23)
skin friction: 53
slalom racing: B preamble, B5
speed: 42.1, 42.3(b)(e)
speed competition: B preamble, B6
spinnaker staysail: 54
spinnaker, spinnaker pole: 50.1, 50.2,
50.3(c), 50.4, G1.1
sportsmanship: Sportsmanship and
the Rules, 2, 69.1(a), 69.2(a),
86.1(a), C8.3(c), D2.2(d)(3)
stability: 51
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standing rigging: 52
starboard-tack boat: 10, 16.2, B4.1(a)
start, before the: Race Signals, 27,
76.1, C4, E3.5
start, did not: A4.2, A5, A9, A11,
B8.5(b), C8.5,
start, new: 29.2, E3.9 (See also resail,
restart)
start: Part 2 Section C preamble, 21.1,
28.1, 28.2, 30.1, 31, A4.1, B1, B6.1,
C3.2, E5.8
starting area: Race Signals, A9, A11,
B6.1(a)(d), J2.2(12)(20)(34)
starting errors: 21
starting line, extensions of: 21.1, 29.1,
30.1, C3.2, Mark
starting line: 21.1, 28.2, 29, 30, B1.1,
C4.1, E3.7, Mark, Start
starting mark, holding: B2.5
starting mark: 18.1(a), 19.2, 27.2,
28.2, 31, C4.1
starting penalty: 30, A4.2
starting procedure, error in: 29.3, 32.1(a)
starting races: 26, B3.3, B4.2, C3.1,
E3.5
steering: 42.2(b)(3), 42.3(a)
string representing track (sailing the
course): 28.1
substitution (competitors, boats, sails,
equipment): N2.2(b)
surfing, Surfing: 42.3(c), B1.2
swim: 47.2
T
Tack, opposite: 10, 18.1(a)(b), 18.3,
C2.4, Clear Astern and Clear
Ahead; Overlap
tack, room to: 20.1, C2.7, Mark-Room
tack, same: 11, 12, 17, 20.1, Keep
Clear, Leeward and Windward
tack, change tack: 13, 18.1(b), 18.2(c),
18.3, 20.1
tacking and propulsion: 42.2(e),
42.3(b)
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team racing rules: D
terminology: Introduction
three hull lengths: Zone
ties, scoring (See scoring ties)
time limit, appeals: F2.1
time limit, extension of: 61.3, 62.2
time limit, finish: 32.1(c), 35, 90.3,
J2.1(7), J2.2(18)
time limit, protest decision
information: 65.2
time limit, protest: 44.3(a), 61.1(a)(b),
61.3, E5.3, J2.2(30), N1.4(b)
time limit, reopening a hearing: 66,
E5.10, F2.1
time limit, request for redress: 62.2,
C6.3, E5.5(b)
time to respond: 19.1
touching, holding a mark: 31, 44.1(a),
B2.5
track: 28.1
transition: B1.2, B4.1(d)
trapeze harness: 43.1(b)
tribunal or court: 3(c)
trim: 42.1, 50.1, 51
turns (See penalty turns)
two hull lengths: 17, 86.1(b), C2.3,
D1.1(a)

W
Warn, warning the competitor:
69.1(b)(1), 69.1(c), B6.3(a), C8.2,
E1.5, G4
wave performance competition: B
preamble
weather: 1.2, 32.1(b), E3.10
weight of clothing, equipment: 43.1,
B2.1(b), H
wet suit: 40
whisker pole: 50.2, 50.3(c)
wind: 32.1(c), 42.1, 42.2(e), 42.3(c),
B2.1(a)
windsurfing competition rules: B
windward boat, board: 11, 17, B1.2,
Keep Clear
windward, beat to: 18.1(a), 42.3(c)
witness: 63.3(a), 63.4, 63.6
World Anti-Doping Agency: 5
World Anti-Doping Code: 5

World Sailing Speed Record Council
(WSSRC): B6.4
Y
Yellow flag, identification: C4.1
yellow flag, race committee signal:
B3.3(b), B4.2(a), B6.2(a), C3.1,
C3.2(a)
yellow flag, request by boat: D2.2(a)
yellow flag, scoring penalty: 44.3
yellow flag, penalty given: C5, D2.3(b),
P1
Z
Z flag rule: Race Signals, 30.2, 36,
63.1, A4.2, A5, A11
zone: 18.1, 18.2(b)(c), 18.3, 86.1(b),
C2.3, C2.6, C7.3(b), D1.1(a)(b),
E1.3(b), J2.2(27)

U
Umpire: Introduction, 89.2(b), C
preamble, C3.1, C5, C6.4, C6.5,
C7.2, C7.3(d), C7.4(b)(c), C8,
C9.2, C9.3, D preamble, D2.2,
D2.3, D2.4
V
Validity, invalidity of protest: 60.2(a),
60.3(a), 63.5, 71.2, C6.4(b), E5.4
validity of measurement or rating
certificate: 78.1, 78.2
verification (times and speeds):
B6.3(d), B6.4
visual and sound signals: Race
Signals, 25
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