
Addendum Q Översättning 2018-02-11, Charlotte Greppe
DIREKTDÖMD BANKAPPSEGLING

Enligt regel 86.2 och Regulation 28.1.3, har World Sailing godkänt att de här seglingsföreskrifterna
används som en bilaga till seglingsföreskrifterna vid World Sailings 200- och 100-poängstävlingar, från
22 januari 2017 och tills de ändras, vid direktdömd bankappsegling för OS-klasserna i slutet av
tävlingarna.

Liknande tävlingar uppmuntras också att använda Addendum Q. Det kan göras enligt regel 86.3, om
den nationella myndigheten föreskriver att regeländringar är tillåtna för att utveckla och testa reglerna.
Den nationella myndigheten kan föreskriva att dess tillstånd kan krävas för en sådan ändring. Tävlingar
som använder Addendum Q ska återrapportera till WS för att stödja framtida utveckling.

Kappseglingar kan bara seglas enligt seglingsföreskrifterna i följande Addendum Q, om det är angivet i
inbjudan och i seglingsföreskrifterna med angivande av gällande version och att den versionen anslås
på tävlingens anslagstavla.

Det rekommenderas att använda Addendum Q för seglingar där ca tio entypsbåtar tävlar och direkt-
döms av domare på vattnet. Det bör finnas en domarbåt per tre till fyra tävlande båtar.

När Addendum Q anslås på anslagstavlan, stryks det här stycket tillsammans med de fyra
ovanför. Inget i texten nedan får ändras eller strykas.

Addendum Q har godkänts av WS enligt regel 86.2 och Regulation 28.1.3. Det gäller för medaljsegling
och tillhörande aktiviteter före eller efter den seglingen.

Version: 12 juni 2017.

De här seglingsföreskrifterna ändrar definitionen Tillbörlig kurs samt regel 20, 28.2, 44, 60, 61, 62, 63,
64.1, 65, 66, 70 och B5.

Q1 ÄNDRINGAR AV KAPPSEGLINGSREGLERNA
Ytterligare ändringar av reglerna finns i Q2, Q3, Q4 och Q5.

Q1.1 Ändringar av Definitionerna samt reglerna i del 2 och del 4
a) Lägg till i Definitionen Tillbörlig kurs: ’En båt som tar ett straff eller manövrerar för att ta ett straff
seglar inte tillbörlig kurs.’
b) När regel 20 gäller, krävs följande armsignaler utöver anropen:
1) För ’Plats att stagvända’ upprepade gånger tydligt peka mot lovart.
2) För ’Stagvänd själv’ upprepade gånger tydligt peka mot den andra båten och rikta armen åt lovart.
Föreskriften Q1.1b gäller inte för brädor.

Q1.2 Ändringar av reglerna angående Protester, Ansökan om gottgörelse, Straff och
Frikännande
a) Första meningen i regel 44.1 ersätts med: ’En båt kan ta ett ensvängsstraff enligt regel 44.2 när, i en
händelse under den kappseglar, båten har brutit mot en eller flera regler i del 2 (förutom regel 14 när
den har orsakat sak- eller personskada), reglerna 31 eller 42.
b) För brädor är ensvängsstraffet en 360°-sväng utan krav på en stagvändning eller gipp.
c) Regel 60.1 ersätts med: ’En båt kan protestera mot en annan båt eller ansöka om gottgörelse
förutsatt att den rättar sig efter instruktion Q2.1 och Q2.4.’
d) Tredje meningen i regel 61.1a och hela regel 61.1a2 stryks. Regel B5 stryks.



e) Regel 62.1a, b och d stryks. I en kappsegling där Addendum Q gäller, ska ingen gottgörelse ges som
ändrar poäng enligt de här reglerna efter en händelse i en tidigare kappsegling.
f) Regel 64.1a ändras, så att förutsättningarna för domarna att frikänna en båt kan användas utan en
förhandling och tar över andra motstridiga instruktioner i Addendum Q.
g) Reglerna P1 - P4 gäller inte.

Q2 PROTESTER OCH ANSÖKAN OM GOTTGÖRELSE FRÅN BÅTAR

Q2.1 När en båt kappseglar, kan den protestera mot en annan båt för brott mot reglerna i del 2
(förutom regel 14), reglerna 31 och 42. Men en båt kan bara protestera för brott mot reglerna i del 2 i
en händelse, där den själv var inblandad. För att protestera, ska båten så snart som möjligt ropa
”Protest” och tydligt visa en röd flagga. Flaggan ska tas ned före eller så snart som möjligt efter att
båten som var inblandad i händelsen frivilligt tog ett straff eller efter domarnas beslut. Men, en bräda
behöver inte visa en röd flagga.

Q2.2 En båt som protesterar enligt Q2.1 får ingen förhandling.  Däremot kan en båt inblandad i
händelsen erkänna regelbrottet genom att ta ett ensvängsstraff enligt regel 44.2. Domare kan straffa
varje båt som bröt mot en regel och inte kunde frikännas, om båten inte tar ett frivilligt straff.

Q2.3 Vid mållinjen, informerar kappseglingskommittén de tävlande om deras målgångsresultat eller
resultatförkortning. När alla båtar har fått sina resultat, visar kappseglingskommittén omgående flagga
B med en ljudsignal. Flagga B visas i minst två minuter och tas ner med en ljudsignal. Om
kappseglingskommittén ändrar resultaten vid mållinjen när flagga B visas, visar den flagga L med en
signal. Flagga B fortsätter att visas i minst två minuter efter att ändringar är gjorda.

Q2.4 En båt som avser att
a) protestera på en annan båt enligt en annan regel än instruktion Q3.2 eller regel 28, eller en regel
som nämns i instruktion Q2.1,
b) protestera mot en annan båt enligt regel 14, när det har varit kontakt som orsakat sak- eller
personskada, eller
c) ansöka om gottgörelse
ska anropa kappseglingskommittén före eller under tiden flagga B visas. Samma tidsgräns gäller för
protester enligt instruktion Q5.5. Protestkommittén kan förlänga den tiden, när det finns goda skäl att
göra det.

Q2.5 Kappseglingskommittén ska omgående informera protestkommittén om protester eller ansökan
om gottgörelse anmälda enligt Q2.4.

Q3 DOMARSIGNALER OCH UTDELADE STRAFF

Q3.1 Domarna signalerar sina beslut på följande sätt:
a) En grön och vit flagga tillsammans med en lång ljudsignal betyder ’Inget straff’.
b) En röd flagga tillsammans med en lång ljudsignal betyder ’Ett straff har utdelats eller är utestående’.
Domarna anropar eller signalerar för att identifiera varje sådan båt.
c) En svart flagg tillsammans med en lång ljudsignal betyder ’En båt är diskvalificerad’. Domarna
anropar eller signalerar för att identifiera båten som är diskvalificerad.

Q3.2
a) En båt som straffas enligt instruktion Q3.1b ska ta ett ensvängsstraff enligt regel 44.2.
b) En båt som diskvalificeras enligt instruktion 3.1c ska omgående lämna banan.



Q4 STRAFF OCH PROTESTER INITIERADE AV DOMARE, RUNDA ELLER PASSERA MÄRKEN

Q4.1 När en båt
a) bryter mot regel 31 och inte tar ett straff,
b) bryter mot regel 42,
c) trots ett straff vinner en fördel,
d) avsiktligt bryter mot en regel,
e) agerar osportsligt, eller
f) inte följer instruktion Q3.2, d.v.s. inte tar straffet som domarna har utdelat,
kan domare straffa den, utan protest från en annan båt. Domare kan dela ut ett eller flera ensvängs-
straff att ta enligt regel 44.2 och varje straff signaleras enligt instruktion Q3.1b. Alternativt kan domare
diskvalificera båten enligt instruktion Q3.1c eller rapportera händelsen till protestkommittén för vidare
åtgärd. Om en båt får ett straff enligt Q4.1f, för att den inte har tagit straffet eller gjort det på rätt sätt,
tas det ursprungliga straffet bort.

Q4.2 Sista meningen i regel 28.2 ändras till ´En båt får rätta fel för att följa den här regeln, så länge den
inte har passerat (rundat) nästa märke eller gått i mål´. En båt som inte rättar sitt fel diskvalificeras
enligt regel Q3.1c.

Q4.3 Domare som beslutar, baserat på egna observationer eller rapport från annan källa, att en båt kan
ha brutit mot en regel (och annan instruktion än Q3.2, regel 28 eller som nämns i instruktion Q2.1), kan
informera protestkommittén för åtgärd enligt regel 60.3. Men, domare informerar inte
protestkommittén om ett brott mot regel 14 som inte har orsakat sak- eller personskada.

Q5 PROTESTER, ANSÖKAN OM GOTTGÖRELSE ELLER ÅTERUPPTAGANDE AV
FÖRHANDLING, ÖVERKLAGANDE OCH ANDRA ÅTGÄRDER

Q5.1 Inga åtgärder av något slag kan vidtas p.g.a. domarnas agerande eller brist på agerande.

Q5.2 En båt kan inte basera ett överklagande på en felaktig åtgärd, underlåtenhet eller beslut av
domare. En part i en förhandling kan inte överklaga protestkommitténs beslut. Tredje meningen i regel
66 ändras till: ´En part i förhandlingen kan inte ansöka om att förhandlingen återupptas.´

Q5.3
a) Protester och ansökan om gottgörelse behöver inte vara skriftliga.
b) Protestkommittén får inhämta bevisning, hålla förhandling på det sätt den finner lämpligt och
meddela sitt
beslut muntligen.
c) Om protestkommittén finner att ett regelbrott inte har haft någon avgörande betydelse för
resultatet i kappseglingen, kan protestkommittén utdöma ett poängstraff (hela eller delar av poäng)
eller göra något annat som den anser är rättvist, vilket kan vara att inte ge något straff.
d) Om protestkommittén straffar en båt enligt instruktion Q5.3 eller båten får ett standardstraff
(poängstraff), informeras alla båtar om den straffade båtens ändrade resultat.

Q5.4 Kappseglingskommittén protesterar inte mot en båt.

Q5.5 Protestkommittén kan protestera mot en båt enligt regel 60.3. Men, protestkommittén
protesterar inte mot en båt om den bryter instruktion Q3.2 eller regel 28, en regel nämnd i instruktion
Q2.1 eller mot regel 14 om det inte är sak- eller personskada.


