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ADDENDUM Q 

VAHEKOHTUNIKEGA LAEVASTIKU VÕISTLUS 
 

Reegli 86.2 ja Regulatsiooni 28.1.3 kohaselt, on World Sailing kiitnud heaks nende 

purjetamisjuhiste kasutamise purjetamisjuhiste lisana World Sailing’u 200-punkti ja 100-

punkti võistlustel alates 22.jaanuarist 2017 ning kuni seda pole muudetud, vahekohtunikega 

laevastikuvõistluste viimas(t)el võistlussõi(tudel)dul olümpiaklassidele. Analoogsetel 

võistlustel on samuti soovituslik seda lisa kasutada. Seda saab teha vastavalt reeglile 86.3 kui 

rahvusorgan määrab, et muudatused on lubatud arendamise ja testimise eesmärgil. Pange 

tähele, et rahvusorgan võib ette kirjutada, et sellised muudatused nõuavad tema heakskiitu. 

Võistlussõite võib selle purjetamisjuhiste lisa järgi purjetada ainult kui võistlusteade ja 

purjetamisjuhised seda määratlevad, koos viitega asjakohasele versioonile ja see versioon on 

postitatud ametlikule teadete tahvlile. 

Selle lisa kasutamine on soovitav võistlussõitudel kus umbes kümme ühe klassi paati võistlevad 

vahekohtunike juuresolekul. Sellisel juhul peab olema üks vahekohtunike paat iga kolme või 

nelja paadi kohta laevastikus. 

Kui Lisa Q on postitatud ametlikule teadete tahvlile, võiks selle paragrahvi ja kolm 

ülalolevat paragrahvi kustutada. Midagi allpoololevast ei tohiks olla muudetud ega 

kustutatud.  

See lisa on heakskiidetud World Sailing’u poolt vastavalt reeglile 86.2 ja Regulatsioonile 

28.1.3. See kehtib kõikidele medali sõitudele ja nendega seotud kõikidele sõidueelsetele ja 

sõidujärgsetele toimingutele. 

Versioon: 12.juuni 2017 

Servamärgistused näitavad tähtsaid muutusi võrreldes eelmise versiooniga. 

Need purjetamisjuhised muudavad definitsiooni Õige kurss ja reegleid 20, 28.2, 44, 60, 61, 62, 

63, 64.1, 65, 66, 70  ja B5. 

 

Q1 VÕITLUSREEGLITE MUUDATUSED 

Lisamuudatused reeglitele on tehtud juhistes Q2, Q3, Q4, ja Q5. 

Q1.1 Muudatused Definitsioonides ning 2.osa ja 4.osa Reeglites 

(a) Lisa definitsioonile Õige kurss: ‘Paat, mis kannab karistust või manööverdab, et 

kanda karistust, ei purjeta õigel kursil.’ 

(b) Kui kehtib reegel 20, on järgmised käesignaalid nõutavad lisaks hüüetele: 

(1) hüüdele ‘Ruumi paudiks’, korduvalt ja selgelt osutada vastutuult; ja 

(2) hüüdele ‘Sina paudi’, korduvalt ja selgelt osutada teisele paadile ja viibata 

kätt vastutuult. 

Juhised Q1.1(b) ei kehti laudadele. 

Q1.2 Muudatused Reeglites, mis käsitlevad proteste, heastamistaotlusi, karistusi ja 

süüst vabastamist 

(a) Reegli 44.1 esimene lause on asendatud järgnevaga: 'Paat võib kanda ühe-

pöörde karistuse vastavalt reeglile 44.2 kui, intsidendis võistlemise ajal, võis ta 

olla rikkunud ühte või enamat 2. osa reeglit (väljaarvatud reeglit 14 kui ta 

põhjustas materiaalse kahju või trauma), reeglit 31 või reeglit 42.'    

(b) Laudadele, ühe-pöörde karistus on üks 360o pööre ilma paudi või halsi nõudeta.  

(c) Reegel 60.1 on asendatud järgnevaga ‘Paat võib protestida teist paati või 

taotleda heastamist eeldusel, et ta täidab juhiseid Q2.1 ja Q2.4.’  
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(d) Reegli 61.1(a) kolmas lause ja kogu reegel 61.1(a)(2) on kustutatud. Reegel B5 

on kustutatud. 

(e) Reeglid 62.1(a), (b) ja (d) on kustutatud. Võistlussõidus, kus see lisa kehtib, ei 

tohi nende reeglitekohase heastamise andmise korral rakendada punktiarvestust 

ükskõik millisele eelnevale võistlussõidule. 

(f) Reegel 64.1(a) on muudetud selliselt, et tingimus paadi süüst vabastamiseks 

võib olla kohaldatud vahekohtunike poolt ilma ärakuulamiseta ja see on tähtsam 

igast selle lisa vastuolulisest juhisest. 

(g) Reeglid P1 kuni P4 ei kehti. 

 

Q2 PAATIDE PROTESTID JA HEASTAMISTAOTLUSED 

Q2.1 Võistlemise ajal võib paat protestida teist paati 2.osa reegli (väljaarvatud reegli 14) 

alusel või reegli 31 või 42 alusel; kuid paat võib 2.osa reegli alusel protestida ainult 

siis kui ta oli selles intsidendis osaline. Selleks peab ta hüüdma “Protest” ja 

silmatorkavalt panema välja punase lipu, tehes mõlemat esimesel mõistlikul 

võimalusel. Ta peab lipu eemaldama enne või esimesel mõistlikul võimalusel pärast 

seda kui paat, mis oli intsidendis osaline, kandis karistuse või pärast vahekohtuniku 

otsust. Ent laud ei pea heiskama punast lippu. 

Q2.2 Paat, mis protestib juhise Q2.1 kohaselt, ei oma õigust ärakuulamisele. Selle asemel 

võib paat, mis oli intsidendis osaline, tunnistada reegli rikkumist, kandes ühe-pöörde 

karistuse vastavalt reeglile 44.2. Vahekohtunik võib karistada igat paati, mis rikkus 

reeglit ning mida ei ole süüst vabastatud, välja arvatud kui see paat kandis 

vabatahtliku karistuse. 

Q2.3 Finišiliinil informeerib võistluskomitee võistlejaid iga paadi finišikohast või 

punktiarvestuse lühendist. Kui see on tehtud kõikidele paatidele, heiskab 

võistluskomitee koheselt B lipu koos ühe helisignaaliga. Kaks minutit hiljem B lipp 

langetatakse koos ühe helisignaaliga.  

Q2.4 Paat, mis kavatseb 

(a) protestida teist paati reegli alusel, milleks on muu kui juhis Q3.2 või reegel 28, 

või juhises Q2.1 märgitud reegel, 

(b) protestida teist paati reegli 14 alusel kui seal oli kontakt, mis põhjustas kahju või 

trauma, või 

(c) taotleda heastamist 

peab pöörduma võistluskomitee poole enne või sellel ajal kui lipp B on heisatud. 

Sama kontrollaeg kehtib protestidele vastavalt juhisele Q5.5. Protestikomitee võib 

pikendada kontrollaega kui selleks on hea põhjus. 

Q2.5 Võistluskomitee informeerib koheselt protestikomiteed igast protestist või heastamis-

taotlusest, mis tehtud vastavalt juhisele Q2.4. 

 

Q3 VAHEKOHTUNIKU SIGNAALID JA MÄÄRATUD KARISTUSED  

Q3.1 Vahekohtunik signaalib otsuse järgmiselt: 

(a) Roheline/valge lipp koos ühe pika helisignaaliga tähendab “Karistust ei tule”. 

(b) Punane lipp koos ühe pika helisignaaliga tähendab “Karistus määratud või jääb 

kehtima”. Vahekohtunik hüüab või annab märku määratlemaks igat sellist paati. 

(c) Must lipp koos ühe pika helisignaaliga tähendab “Paat on diskvalifitseeritud”. 

Vahekohtunik hüüab või annab märku määratlemaks diskvalifitseeritud paati. 

Q3.2 (a) Paat, mida karistati juhise Q3.1(b) alusel, peab kandma ühe-pöörde karistuse 

vastavalt reeglile 44.2. 
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(b) Paat, mis diskvalifitseeriti juhise Q3.1(c) alusel, peab koheselt lahkuma 

võistlusalalt. 

 

Q4 VAHEKOHTUNIKU POOLT ALGATATUD KARISTUSED JA PROTESTID; 

MÄRKIDE VÕTMINE VÕI MÖÖDUMINE 

Q4.1 Kui paat 

(a) rikub reeglit 31 ja ei kanna karistust, 

(b) rikub reeglit 42, 

(c) saavutab eelise vaatamata karistuse kandmisele, 

(d)  tahtlikult rikub reeglit, 

(e) käitub ebasportlikult, või 

(f) ei täida juhist Q3.2 või ei kanna karistust kui vahekohtunik seda nõuab, 

võib vahekohtunik teda karistada ilma teise paadi protestita. Vahekohtunik võib 

rakendada ühte või mitut ühe-pöörde karistust, mis tuleb kanda vastavalt reeglile 44.2, 

iga karistus on signaalitud vastavalt juhisele Q3.1(b), või diskvalifitseerida ta vastavalt 

juhisele Q3.1(c), või raporteerida intsidendist protestikomiteele edasisteks 

toiminguteks. Kui paati karistatakse juhise Q4.1(f) alusel kuna ta ei kandnud karistust 

või kandis karistuse ebakorrektselt, siis esialgne karistus tühistatakse. 

Q4.2 Reegli 28 viimane lause on muudetud järgmiselt: “Ta võib parandada iga vea, et seda 

reeglit täita, eeldusel, et ta ei ole järgmist märki võtnud või finišeerinud.” Paat, mis ei 

paranda sellist viga, tuleb diskvalifitseerida vastavalt juhisele Q3.1(c). 

Q4.3 Vahekohtunik, kes otsustab, tuginedes oma enda vaatlusele või ükskõik millisest 

allikast saadud raportile, et paat võis olla rikkunud reeglit, milleks on muu kui juhis 

Q3.2 või reegel 28 või juhises Q2.1 märgitud reegel, võib informeerida 

protestikomiteed oma tegutsemisest reegli 60.3 alusel. Ent ta ei informeeri 

protestikomiteed reegli 14 väidetava rikkumise kohta, kuni seal ei ole kahju või 

traumat. 

 

Q5 PROTESTID; HEASTAMISTAOTLUSED VÕI UUESTIAVAMINE; 

APELLATSIOONID; MUUD MENETLUSED 

Q5.1 Vahekohtuniku igasuguse tegevuse või tegevusetuse suhtes ei või rakendada ühtegi 

menetlust. 

Q5.2 Paat ei või apelleerida vahekohtunike väidetava ebakorrektse tegevuse, tegevusetuse 

või otsuse peale. Ärakuulamise osapool ei või apelleerida protestikomitee otsuse 

peale. Reeglis 66 on kolmas lause muudetud järgmiselt: “Ärakuulamise osapool ei või 

küsida uuestiavamist”. 

Q5.3 (a) Protestid ja heastamistaotlused ei pea olema kirjalikud. 

(b) Protestikomitee võib võtta tunnistuse ja viia läbi ärakuulamise igal viisil, mida 

ta peab kohaseks ja võib edastada oma otsuse suuliselt. 

(c) Kui protestikomitee otsustab, et reegli rikkumine ei andnud efekti võistlussõidu 

tulemusele, võib ta karistusena rakendada punkte või murdosa punktidest või 

teha teise korralduse, mida ta peab õiglaseks, milleks võib olla mittekaristamine. 

(d) Kui protestikomitee karistab paati vastavalt juhisele Q5.3 või kui rakendatakse 

standardkaristust, informeeritakse kõiki teisi paate karistatud paadi tulemuse 

muutusest. 
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Q5.4 Võistluskomitee ei protesti paati. 

Q5.5 Protestikomitee võib protestida paati reegli 60.3 alusel. Ent ta ei protesti paati juhise 

Q3.2 või reegli 28, juhises Q2.1 märgitud reegli või reegli 14 alusel kui just seal ei ole 

kahju või traumat. 
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