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REEGEL

MUUTUS

EFEKT

ÜLDIST
Üle kogu RRS
raamatu

ISAF vs World
Sailing

Üle kogu RRS
raamatu

Võistlusteade ja
Purjetamisjuhised
DP, Lisa M,
Lisa T

Online reeglite
dokumendid

Varasem nimetus ISAF on üle raamatu
muudetud World Sailing’uks, seoses
purjetamise rahvusvahelise
katusorganisatsiooni nimevahetusega
Enamuses reeglites kus on mainitud mida saab
ja peab sätestama Purjetamisjuhistega, on nüüd
lisatud ka võimalus seda teha ka Võistlusteatega
Lisatud juhised vabavalikuga karistustele (DP).
Lisas M viide huvide konflikti ja väärkäitumise
lihajuhiste juurde.
Uus Lisa T – Rahvusvahelise kohtuniku
käsiraamat.

Tehniline
muudatus

U lipp lisatud nüüd Võistlusreeglite raamatusse.
Varasemalt vaid SI’s

Tehniline
muudatus

Ümber struktureeritud. DP tähendus lisatud.
World Sailingu koodeksi numbrid lisatud.

Tehniline
muudatus

Viide Sissejuhatusele kus on defineeritud osa
termineid
Keeleline korrektuur – sisulist muutust ei ole

Tehniline
muudatus
Põhimõte ei
muutunud

Selgemalt lahti kirjutatud ning mõiste
laiendatud kõigile, kellel see võib tekkida
Sõna ‘paat’ asendatud sõnaga ‘alus’
Lisatud uued isikud tulenevalt reeglite
muudatustest
Lisatud Tehniline komitee (mõõtjad ja
varustuse inspektorid), kes omab nüüd õigust
esitada proteste ise
Lisatud World Sailingu koodeksid, rahvusorgani
ettekirjutuste muutmine võistlusteatega
Uus termin, mis muudab oluliselt mängu!
Kõik isikud, ke osutavad või võivad osutada abi
ja toetust võistlejale

Selgem tekst

Karistus võib olla väiksem kui DNE,
protestikomitee otsusel
Põhimõte sama, kuid oluliselt laiendatud, kellele
see kehtib!. Reegel mis sätestab, et Tugiisikud
on allutatud Purjetamise võistlusreeglitele.

Oluline
muudatus
Oluline
muudatus

Tehniline
muudatus
Tehniline
muudatus

VÕISTLUSSIGNAALID
U Lipp

SISSEJUHATUS

DEFINITSIOONID
Preambula
Definitsioon
Definitsioon

Vabalt taga ja
Vabalt ees,
Seotud
Huvide konflikt

Definitsioon
Definitsioon

Märk
Osapool

Definitsioon

Protest

Definitsioon

Reegel

Definitsioon

Tugiisik

Laiem mõiste
Tehniline
muudatus
Tehniline
muudatus
Tehniline
muudatus
Uus termin,
oluline
muudatus

1. OSA - PÕHIREEGLID
RRS 2

Aus purjetamine

RRS 3

Reeglite
tunnustamine

RRS 6
RRS 7

Kihlvedu ja
korruptsioonivastane võitlus
Distsiplinaarkoodeks

Purjetaja või paadiomanik peavad tagama, et
Tugiisik on reeglitest teadlik.
Vastutav isik peab tagama, et meeskond ja paadi
omanik on teadlikud nende vastutustsest.
Reegel rakendus juba 1.12015 kuid raamatusse
läks nüüd, raamatu vahetusega
Lisaks reeglite raamatule pannakse kohuseks
järgida ka World Sailingu määrust 35 –
Distsiplinaar-, apellatsiooni ja revisjoni
koodeksit.

Tehniline
muudatus
Uus reegel

2. OSA – KUI PAADID KOHTUVAD
Preambula
RRS 18.2(d)

Märgi-ruumi
andmine

RRS 18.3

Pautimine
Tsoonis

RRS 19.1

Ruum
takistusest
möödumiseks

RRS 20.1
RRS 21

Hüüdmine
Süüst
vabastamine
Stardivead,
karistuste
kandmine, puje
bakkimine
Teise paadi
häirimine

RRS 22.3

RRS 24.2

Lisatud RRS 14 mittevõistleva paadi suhtes.
Saab karistada mittevõistlevat paati kui
põhjustati trauma või tõsine kahju
RRS 18.2(c) jagati kaheks vastavalt C ja D.
Lisatud selgitus, et reegel lõpetab kehtivuse kui
paadile anti märgi-ruum, mida tal oli õigus
saada.
Kirjutatud ümber selliselt, et see kehtib vaid
vasakule jäetavas märgis. Muudatus kõrvaldas
segaduse mis tekkis paremale jäetavas märgis –
nüüd see reegel seal enam ei kehti, vaid
kehtivad põhireeglid (10, 11, 12, 13)
Kõrvaldatud konflikt, mis tekkis kui kolm
omavahel seotud paati lähenesid märgile, kus
pealtuule paat oli sisemine.
Enam reegel 19 ei kehti märgis (v.a. Pidev
takistus) ning sellest tulenevalt peab iga paat
andma märgi-ruumi endast sisemisele paadile
Kirjutatud selgemaks – sisulist muutust ei ole
Reegel liigutatud Lõigust C, lõiku D.
Minimaalne teksti muudatus.
Paadi külgliikumise (Grabbing) lisamine
reeglisse.
Paat, mis liigub külg ees, peab andma teed
pealtuule paadile.
Lisatud ‘Kui mõistlikult võimalik’.
Lisatud paadi tagasitulek stardieelsele alale.
Selgelt sätestatud, et see reegel ei kehti kui
pärast stardisignaali, paat purjetab oma õigel
kursil.

Oluline
muudatus
Selgitab
olukorda
paremini
Oluline
muudatus

Oluline
muudatus

Selgem tekst
Minimaalne
muudatus
Oluline
muudatus
Täpsustav
muudatus

3. OSA – VÕISTLUSTE JUHTIMINE
RRS 25.2

RRS 25.3

RRS 26
RRS 30.3

Võistlusteade,
purjetamisjuhised ja
signaalid
Võistlusteade,
purjetamisjuhised ja
signaalid
Võistlussõitude
alustamine
Stardikaristused

Misiganes muud kasutatavad võistlus-signaalid
oli kohutus sätestada Purjetamis-juhistega.
Nüüd võib seda teha ka Võistlus-teatega

Täpsustav
muudatus

Sõnastatud selgemaks.
‘Võistluskomitee võib ...’ asemel nüüd ‘Kui
võistluskomitee on kohustatud ...’

Täpsustav
muudatus

Ettevalmistussignaal U lipp lisatud nüüd
reeglite raamatusse
U lipu karistus – sarnane Musa lipu karistusele
(nüüd 30.4) kuid võimaldab kordussõidus
startida

Tehniline
muudatus
Oluline
muudatus

RRS 32.1

Lühendamine
või tühistamine
pärast starti

RRS 32.2(b)

Lühendamine
või tühistamine
pärast starti
Järgmise
rajalõigu
muutmine
Võistlussõidud,
mis stardidakse
või purjetatakse
uuesti

RRS 33(a)
RRS 36

Ümberstruktureeritud reegel.
Stardiprotseduuri viga viidud loetelust välja
kuna seda sai lugeda viisil, et sellise vea tõttu
võib rada lühendada.
Selgem tekst, sisulist muudatust ei ole

Tehniline
muudatus

Selgemaks kirjutatud. Varem oli kas üks või
teine loetletud tingimus, nüüd sätestatud, kas
üks või mõlemad tingimused
Lisaks ‘algsele võistlussõidule’ lisatud ‘mistahes
selle sõidu kordusstardis või uuestipurjetatavas
sõidus’ – oluline olukordades, kus reegli
rikkumine toimub kordussõitudes. Varem see
puudus.
Lisatud RRS 14 kui sellega põhjustati trauma
või tõsine kahju – sellisel juhul RRS 36 ei päästa
karistusest.

Tehniline
muudatus

Minimaalne
muudatus

Täpsustav
muudatus

4. OSA – VÕISTLEMISEL ESITATAVAD MUUD NÕUDED
Preambula
RRS 40
RRS 44.3

Isiklikud
ujuvusvahendid
Punktikaristus

RRS 49.2

Meeskonna
paiknemine,
reelingud

RRS 55

Prügist lahtisaamine

Sätestab, et mõned selle Osa reeglid kehtivad
kauem kui ainult võistlemise ajal
Kui lipp Y on kaldal heisatud, kehtib see kogu
vee peal olemise ajal
Selgem sõnastus.
Lisatud, et tulemus ei tohi olla suurem kui DNF
Lisaks klassireeglitele võivad ka teised reeglid
nõuda selle reegli täitmist.
Klassidele, mille klassireeglid ei määratle
reelingute läbivajumist, kehtib nüüd see reegel,
mis nõuab, et reelingud peavad olema pingul.
Selgelt sätestatud, et see reegel kehtib kogu aja,
mil vee peal ollakse, s.t. sellel ajal ei tohi prügi
vette panna. Samuti võimalus anda väiksemat
karistust kui DSQ
Kehtib ka Tugiisikutele!

Täpsustav
muudatus
Täpsustav
muudatus
Tehniline
muudatus
Tehniline
muudatus

Täpsustav
muudatus

5. OSA – PROTESTID, HEASTAMISED, ÄRAKUULAMISED, VÄÄRKÄITUMINE JA
APELLATSIOONID
RRS 60.2

Õigus protestida
Võistluskomitee

RRS 60.3

Õigus protestida
Protestikomitee

RRS 60.4

Õigus protestida
Tehniline
komitee

Ei või protestida info alusel, mis pärineb huvide
konfliktiga isikult. Samas ta võib seda teha
(soovitavalt ainult erandkorras) paadi eest,
mida saab käsitleda huvide konfliktiga isikuks.
Ei või protestida info alusel, mis pärineb huvide
konfliktiga isikult. Samas ta võib seda teha
(soovitavalt ainult erandkorras) paadi eest,
mida saab käsitleda huvide konfliktiga isikuks.
Lisatud võimalus kutsuda kokku ärakuulamine
Tugiisiku võimaliku reeglite rikkumise
tuvastamiseks.
Ei või protestida info alusel, mis pärineb huvide
konfliktiga isikult. Samas ta võib seda teha
(soovitavalt ainult erandkorras) paadi eest,
mida saab käsitleda huvide konfliktiga isikuks.
Pandud kohustus protestida kui võistleja
varustus ei vasta klassireeglitele või kui on
rikutud teatud 4. Osa reegleid

Tehniline
muudatus
Oluline
muudatus

Uus staatus
Oluline
muudatus

RRS 60.5

Õigus protestida
RRS 69

RRS 61.1

Protestitava
informeerimine

RRS 61.2

Protesti sisu

RRS 62.1

Heastamine

RRS 63.1
RRS 63.3(a)

Ärakuulamise
nõue
Õigus kohal olla

RRS 63.4

Huvide konflikt

RRS 63.7

Vastuolu
reeglite vahel

RRS 64.3(c)

Klassireegleid
puudutavate
protestide
otsused

RRS 64.3(d)

Klassireegleid
puudutavate
protestide
otsused

RRS 64.4

Tugiisikuid
puudutavad
otsused

RRS 65.3

Osapoolte ja
teiste
informeerimine

Paat ega ükski komitee ei või protestida reeglite
5, 6, 7 või 69 väidetava rikkumise eest.
Selle asemel saab (igaüks kui isik) esitada
väidetava süüdistuse või avalduse võimaliku
rikkumise kohta.
Selgemaks kirjutatud reegel. Kui intsidendi
tulemusena on ükskõik kumma meeskonna liige
ohus, või kui on trauma või tõsine kahju, mis on
ilmne protestida kavatsevale paadile , ei ole
kohustust hüüda ‘Protest’ ja heisata punast
lippu, kuid siiski peab informeerima teist
osapoolt esimesel võimalusel.
Kohustus kirjalikult tuvastada intsident ning
kus ja millal see juhutus on nüüd lahku löödud.
See kohustab intsidendi tuvastama nii nagu
varasemalt kuid kohustus määratleda
intsidendi koht ja aeg võib nüüd täita ka
ärakuulamise ajal.
Lisaks paadi tulemusele, lisatud ka paadi koht,
mis võis olla halvendatud, mitte tema enda süül.
Lisatud uued reeglid, mis võimaldavad samuti
paati karistada ka ilma ärakuulamiseta.
‘Osapooled’ asendatud ‘Iga osapoole esindajaga’
Teatud juhtudel võib ärakuulamisel Osapooleks
olla mitte võistleja vaid tema esindaja
Huvitatud pool asendatud Huvide konfliktiga.
Reegli kirjeldus nüüd detailsem.
Kohustus huvide konflikti deklareerida kuid
annab võimaluse huvide konfliktiga isikul
osalemiseks kui kellelgi ei ole vastuväiteid.
World Sailing’u suurvõistlustel või
rahvusorgani poolt ettekirjutatud võistlustel ei
tohi huvide konfliktiga isik olla komitee liige
Varasemalt sätestati vastuolu vaid Võistlusteate
ja Purjetamisjuhiste vahel. Nüüd kehtib see
reegel misiganes reeglite vastuolu korral.
Kui paati karistatakse klassireegli alusel ning
protestikomitee otsustab, et paat rikkus sama
reeglit ka regati varasemates võistlussõitudes,
saab ilma lisaprotestita karistada paati kõikides
nendes sõitudes.
Kui paati karistatakse klassireegli alusel ning ta
kavatseb apelleerida, võib ta edasi võistelda aga
ilma paadi juures muudatusi tegemata. Kuid kui
ta hiljem otsustab mitte apelleerida või
apellatsioon otsustab tema vastu,
diskvalifitseeritakse ta ilma täiendava
ärakuulamiseta kõikidest järgnevatest võistlussõitudes, kus ta võistles.
Reegel, mis käsitleb Tugiisikute reeglite
rikkumisi ja sellest tulenevaid võimalikke
sanktsioone.
Reegel sätestab selgelt, et võistlejat saab
karistada Tugiisiku reegli rikkumise eest!
Mõõtmisreegel muudetud Klassireegliks

Tehniline
reegel

Oluline
muudatus

Tehniline kuid
oluline
muudatus

Minimaalne
muudatus
Tehniline
muudatus
Täpsustav
muudatus
Uus reegel,
Oluline
muudatus

Oluline
muudatus
Oluline
muudatus

Täpsustav
muudatus

Oluline
muudatus

Tehniline
muudatus

RRS 66

Ärakuulamise
uuestiavamine

RRS 69

Väärkäitumine

RRS 69.3

Rahvusorgani ja
World Sailing’u
tegevus
Rahvusorgani
otsused

RRS 71

Lisatud lõik, mis tavaliselt Purjetamisjuhistes ja
mis käsitleb ärakuulamise uuestiavamise
kontrollaega võistluste viimasel päeval
Täielikult ümberkirjutatud reegel.
Määratletud, mis on väärkäitumine ning enam
ei ole kasutatud terminit ‘jäme väärkäitumine’
Lisatud Tugiisik, kellele rakendub see reegel
täpselt samuti kui võistlejatele.
Olulise muudatusena ei saa protestikomiteed
enam ise läbi viia uurimisprotseduure kuna see
on vastuolus ausa kohtumõistmise
põhimõtetega. Ta saab otsutada esitatud väite
põhjal kas avada ärakuulamine või mitte kuid
kui on vaja rohekem informatsiooni
otsustamiseks, peab ta kaasama uurija(d), kes
viib läbi kõik uurimisprotseduurid ning siis
otsustab juba tema kas väidetav süüdistus
väärkäitmuse kohta esitada Protestikomiteele
ärakuulamiseks või mitte. Ärakuulamise korral
esineb uurija ärakuulamisel kui süüdistuse
esitaja.
Uurija võib olla määratud protestikomitee poolt
kuid ta ei tohi olla sellel ärakuulamisel
protestikomitee liige.
Selline muudatus põhineb CAS (Spordi
Arbitraaži kohus) nõudel, et üks ja sama
komitee ei tohi läbi viia juurdlust, viia läbi
ärakuulamist ning teha lõpuks otsuse. Põhimõte
sarnane kohtusüsteemile kus süüdistaja ja
otustaja/kohtunik peavad olema erinevad
isikud.
Sätestatakse rahvusorgani ja World Sailing’u
distsiplinaarvolitused vastavalt World Sailing’u
määrusele 35, Distsiplinaarkoodeksile.
Huvitatud pool asendatud huvide konfliktiga.
Selgem sõnastus, mis sätestab, et huvide
konfliktiga isik või isik, kes oli protestikomitee
liige mille otsust apelleeritakse, ei tohi selles
apellatsioonikomisjonis osaleda.
Väiksemad tehnilised korrektuurid sõnastuses

Tehniline
muudatus
Oluline
muudatus

Oluline
muudatus
Tehniline
muudatus

6. OSA – REGISTREERIMINE JA KVALIFITSEERUMINE
RRS 78.1

Vastavus
klassireeglitele;
sertifikaadid

RRS 78.2

Vastavus
klassireeglitele;
sertifikaadid

Täpsustatud, et aeg millal paat peab vastama
klassireeglitele on aeg kui ta on võistlev.
Samas võivad klassireeglid ise, võistlusteade või
purjetamisjuhised seda aega muuta.
Paat ei pea nüüd tõendama, et selline mõõdukiri
eksisteerib! Varasemalt, et temal see on olemas.
Tõendamise nõue endiselt muutmata ning
lisaks selgelt sätestatud, et karistus selle reegli
rikkumise eest on diskvalifitseerimine ilma ärakuulamiseta regati kõikidest võistlussõitudest

Tehniline
muudatus
Tehniline
muudatus

7. OSA – VÕISTLUSTE ORGANISEERIMINE
RRS 84

Valitsevad
reeglid

Lisatud Tehniline komitee ning teised
võistlusametnikud, kes samuti peavad
juhinduma RRS Reegli definitsioonis loetletud
reeglitest.

Tehniline
muudatus

RRS 85

Reeglite
muudatused

RRS 86

Võistlusreeglite
muudatused

RRS 86.1(b)

Võistlusreeglite
muudatused

RRS 87

Klassireeglite
muudatused

RRS 88

Rahvusorgani
ettekirjutused

RRS 90.2
RRS 90.3

Purjetamisjuhised
Punktiarvestus

RRS 91(c)

Protestikomitee

RRS 92

Tehniline
komitee

Erinevalt reeglist 86 (Võistlusreeglite
muudatused), kehtib see ka teiste reeglite kohta
Toodud välja tabelina milline reegel võimaldab
konkreetset reeglit muuta
Lisatud Üldpõhimõte, mida ka muuta ei tohi.
Samuti reegel 63.4 (Huvide konflikt) ja World
Sailing’u määrused 35 ja 37
Lisaks Purjetamisjuhistele võib nüüd ka
Võistlusteatega reegleid muuta, v.a. neid, mis on
selles reeglis eraldi väljatoodud
Lisaks Purjetamisjuhistele võib nüüd ka
Võistlusteatega klassireegleid muuta, vastavalt
selles reeglis toodud tingimustel
Mõlemale reeglile lisatud (selgitavad) tiitlid
Lisaks Purjetamisjuhistele võib nüüd ka
Võistlusteatega rahvusorgani ettekirjutusi
muuta, vastavalt selles reeglis toodud
tingimustel
Kirjutatud selgelt välja, et Purjetamisjuhiseid
võib muuta
Purjetamisjuhiste asemel võib nüüd ka Võistlusteade sätestada, milline punktiarvestussüsteem
kehtib
Selgemalt ja lühemalt (ilma viideteta reeglitele)
on lahti kirjutatud, et kui punktiarvustussüsteem võimaldab mahaviskeid siis kõik DNE’d
peavad olema lisatud paadi tulemustesse
Lisatud uus reegel, mis sätestab, et protestikomitee võib olla määratud ka rahvusorgani
poolt, vastavalt reeglile 71.2
Uus reegel, mis sätestab, et selle peab määrama
kas korraldav kogu, võistluskomitee või nii
nagu ettekirjutatud World Sailing’u määrustega
Tehnilne komitee viib läbi varustuse kontrolli ja
võistluse mõõtmisprotseduure
(Varasemalt kuulusid mõõtjad ja varustuse
inspektorid võistluskomiteesse)

Uus reegel
Tehniline
muudatus

Lisaks Purjetamisjuhistele võib nüüd ka
Võistlusteates määratleda plaanitud
võistlussõtude arvu ja võistluste seaduslikuks
lõpetamiseks vajalike võistlussõitude arvu
Lisatud viide reeglile 90.3(b), mis sätestab, et
kõik DNE’d peavad olema paadi võistlustulemustesse arvestatud (ei tohi mahavisata)
Lahendas mitmetitõlgensamised olukorras kus
paat alustas võistlussõitu kuid ei finišeerinud ja
rohekm sõite võistlusseerias ei sõitnud – kas
paadile arvestada võistlusseeria tulemus või
mitte. Nüüd on see selgelt väljakirjutatud, et
peab arvestama
Lause osad ümbertõstetud ning sellega reegli
lugemine loogilisemaks muudetud.
Lisatud reegel 78.2 (kui paat ei esita
mõõdukirja, diskvalifitseeritakse ta kõikidest
võistlussõitudest ilma ärakuulamiseta)

Tehniline
muudatus

Tehniline
muudatus
Tehniline
muudatus
Tehniline
muudatus
Tehniline
muudatus

Tehniline
muudatus
Tehniline
muudatus

Uus reegel
Tehniline
muudatus
Uus reegel
Oluline
muudatus

LISA A – PUNKTIARVESTUS
A1

Võistlussõitude
arv

A2.1

Võistlustulemused

A2.2

Võistlustulemused

A5

Võistluskomitee
määratud
võistlustulemused

Korrigeeriv
muudatus
Tehniline
muudatus

Korrigeeriv
muudatus

A11

Punktiarvestuse
lühendid

Lisatud UFD – diskvaliftseerimine reegli 30.3
alusel
Kustutatud DGM (diskvaliftseerimine jämeda
väärkätumise pärast), kuna praktiline vajadus
puudub. Karistuseks on DNE, mis on loetelus

Tehniline
muudatus

LISA B – PURJELAUA VÕISTLUSREEGLID
Definitsioon

Ümber läinud

Definitsioon

Märgivõtt või
möödumine
Samal halsil
enne külgtuule
starti

B2.17

B3.26

Võistlussõitude
startimine

B3.31

Märgi
puudutamine
Heastamine

B5.62(b)

B10.70.7

Apellatsioonid ja
taotlused
rahvusorganile

Lisaks sellele, et puri ja võistleja on vees, peab
nüüd ka puuduma kontroll laua üle, et
defineerida laud ümberläinuks
Sisulist muutust ei ole
Kehtib ainult külgtuule startide korral
Keelab laual viimase 30 sekundi jooksul enne
stardisignaali purjetada kõrgemale kui lühim
kurss esimesse märki eeldusel, et lauad on
seotud
Ennistatud külgtuule (süsteem 2) ja rannastardi
(süsteem 3) startimise reeglid.
(Eksituse tõttu jäid eelmisest reeglite raamatust
välja ning kasutati läbi purjetamsijuhiste)
Ennistatud õige reegel, mis lubab märki küll
puudutada kuid ei luba sellest kinni hoida
Lisa B reegel 62.1(e) on kustutatud kuid selle
sisu ja toime on kirjutatud reeglisse 62.1(b)
Lisaks varasemale, et heastamist saada, peab
reeglit rikkunud laud kas kandma karistuse ise
või teda karistama (läbi protesti) või kui
ümbermineku põhjustas mittevõistlev alus,
millel oli teeandmise kohustus
Selgelt sätestatud reegel, mis keelab
apelleerimised väljalangemisseeriatega
distsipliinides ja formaatides

Oluline
muudatus
Minimaalne
muudatus
Oluline
muudatus

Oluline
muudatus
Oluline
muudatus
Oluline
muudatus

Oluline
muudatus

LISA C – MATŠVÕISTLUSE REEGLID
C2

C2.2
C2.5
C2.7
C2.9.18.1

C2.11

Definitsioonide
ja 1, 2, 3 ja 4 Osa
reeglite
muudatused
Märgi-ruumi
definitsioon
Viimane
veendumuse
hetk
Samal halsil,
õige kurss
Märgi-ruum –
kuna kehtib

Stardivead,
karistuste
kandmine, purje
bakkimine

Lisatud Osad 1 ja 3, kuna muudetud nimetatud
osade reegleid

Tehniline
muudatus

Lihtsustatud tekst võrreldes ‘originaal’
definitsiooniga kuid lahendab olukorrad hästi.
Lahendab erimeelsusega olukorrad, tuginedes
viimase veendumuse hetkele, millega antud
‘töövahend’ vahekohtunikele.
Reegel 17 kustutatud, sarnaselt purjelauaga, s.t.
võib luhvata ilma õige kursi piiranguteta.
Lihtsustab märgivõtmist ja arusaamist selle
reeglitest. Põhimõtteliselt kehtivad nüüd
alltuule märgivõtu reeglid kõikides märkides!
Reegel sätestab lihtsalt milline paat omab
ruumi märgis ning võimaldab sellele paadile
ruumi purjetada ümber märgi (viisil justkui
teist paati seal ei oleks).
RRS 22.3 on kustutatud, s.t. purje bakkimisest
tagurpidi liikuv paat või ‘crabbing’ paat ei pea
enam teisele teed andma

Uuenduslik
muudatus
Oluline
muudatus
Oluline
muudatus
Oluline
muudatus

Oluline
muudatus

C2.14
C6.7

Märgi
puudutamine
Paatide
protestid ja
heastamistaotlused

Kirutatud detailsemalt kui originaaltekst, kuid
sisulist muutust ei ole
Rahvusvahelised vahekohtunikud ei saa
moodustada korrektselt komplekteeritud
rahvusvahelist žüriid. See reegel võimaldab ühe
kohtuniku asendamise vahekohtunikuga

Ebaoluline
muudatus
Oluline
muudatus

LISA D – MEESKONNAVÕISTLUSE REEGLID
D1.1(e)
D2.1
D4

Teise paadi
häirimine
Millal reegel D2
kehtib
Etapi
punktiarvestus

Toodud sisse ‘Kui mõistlikult võimalik’. Reegli
põhimõte muutmata.
Lipp U asendatud lipuga J, kuna U on juba
stardiprotseduurides kasutusel.
Reegli struktuur ja sõnastus muudetud.
Termin ‘Võistlusseeria’ asendatud ‘Etapiga’
(Stage).
Korrigeerivad muudatused

Minimaalne
muudatus
Tehniline
muudatus
Tehniline
muudatus

LISA E – RAADIOPURJETAMISE VÕISTLUSREEGLID
Muudatused jäetud selgitamata, kuna sellinst
distsipliini Eestis ei harrastata.
Kellel huvi, võtke ühendust!

LISA F – LOHELAUA VÕISTLUSREEGLID
Definitsioon
Definitsioon

Vabalt taga ja
Vabalt ees,
Seotud
Märgi-ruum

Definitsioon

Tsoon

Definitsioon

Taastumine

Definitsioonid

F2

Preambula

F2.13

Pautimisel

F2.18

Märgi-ruum

F2.20.4
F2.23

Käesignaalid
takistuse juures
pautimiseks
Taastuv laud

F3.29

Tagasikutsed

F3.31

Märgi
puudutamine
Karistuse
kandmine

F4.44.1

Võetud välja tavadefinitsioonist Varustus, s.t.
ainult laua kere on aluseks seotuse
määratlemisel (ja mitte lohe).
Lihtsam tekst, mis viitab vaid õigel kursil
purjetamisele.
Tsoon kehtib, raadiusega 30 meetrit. Aluseks
võetakse ainult laua kere, mis määrab Tsoonis
olemise.
Määratleb ajavahemiku lohe vees olekust kuni
juhtimiseks vajaliku käigu saavutamiseni.
Kustutatud definitsioonid:
Märki võtmas ja sellest möödumas
Hüppamine
Luupimine
Lisatud olek ‘sassiminek’ (tangle)
See termin on lisatud mitmesse teisegi reeglisse
Reegel kustutatud! Osutus ebapraktiliseks,
samuti raske hinna seda seisu kuna paut toimub
väga kiiresti.
Lihtsam ja selgem tekst
Lisatud uued käesignaalid lisaks hüüdele.
Selgem ja konkreetsem reegel, mis viitab uuele
definitsioonile – Taastuv lohelaud peab andma
teed lohelauale, mis ei ole taastuv
Õigem ja selgem termin – ‘võistleja’
Võib puudutada kõiki märke, v.a. pealtuule
märk. Võib kinni hoida teistest märkidest!
Ühe-pöörde karistus. Alternatiivina võib
kasutada punktikaristust kui NoR või SI seda
määratleb.

Oluline
muudatus
Tehniline
muudatus
Oluline
muudatus
Oluline
muudatus
Tehniline
muudatus
Oluline
muudatus
Oluline
muudatus
Tehniline
muudatus
Tehniline
muudatus
Täpsustav
muudatus
Tehniline
muudatus
Oluline
muudatus
Täpsustav
muudatus

F4.44.2

Ühe-pöörde
karistus

F5.61

Protesti nõuded

F5.62

Heastamine

F5.64

Otsused

Laua kere vees, peab sooritama paudi ja halsi
(või vastupidi) kuid selle vahel peab toimuma
edaspidi liikumine normaalasendis.
Selgem ja lihtsam tekst
62.1(e) kustutatud kuid reegli sisu
integreeritud 62.1(b) reeglisse.
Lisatud uued tulemuste lühendid sassumise
tekitamise eest: Kui katkestab – RCT, Kui
diskvalifitseeriti – DCT. 2 ja enam korda – DNE.
Mõõtmisprotestide käsitlemine konkreetsem.

Oluline
muudatus
Tehniline
muudatus
Tehniline
muudatus
Oluline
muudatus

LISA G – TÄHISED PURJEDEL
G1.1

Rahvuslikud
purjetähed

Lisatud uued riigid/liikmed ning muudetud
rahvustähtede koode

Tehniline
muudatus

LISA M – SOOVITUSED PROTESTIKOMITEEDELE
M2.3
M5

Enne
ärakuulamist –
huvide konflikt
Väärkäitumine
(reegel 69)

Selgitab huvide konflikti hindamise protseduuri

Oluline
muudatus

Selgitab väärkäitumise käsitlemise protseduuri

Oluline
muudatus

LISA N – RAHVUSVAHELISED ŽÜRIID
N1.6
N1.7
N3.2
N4

Koostamine,
määramine ja
korraldus
Koostamine,
määramine ja
korraldus
Protseduurid
Väärkäitumine
(Reegel 69)

Ümbertõstetud reegel – varasemalt oli see
Protseduuride all reegel N3.2.

Tehniline
muudatus

World Sailingul on õigus lubada rahvusvahelisel
žüriil olla juba algselt moodustatud kolmeliikmelisena kuid piiratud asjaoludel vaid.
Huvide konflikti käsitlev reegel. Täpsustatud
sõnastus
Selgitab protestikomitee õiguseid ja kohustusi
seoses reegel 69 käsitlemise protseduuriga

Oluline
muudatus
Täpsustav
muudatus
Oluline
muudatus

LISA P – ERIPROTSEDUURID REEGLILE 42
P1.1

Vaatlejad ja
protseduur

P2.2

Teine karistus

P2.4

Karistused
finišiliini juures

P5

Lipud O ja R

P5.1

Enne
stardisignaali

P5.2

Pärast
stardisignaali

Reegel jaotatud kaheks kus esimene reegel vaid
täpsustab, et vaatleja vee peal võib olla ka
protestikomitee liige ;-)
Lisatud, et olulise huvide konfliktiga isik ei tohi
veepeal RRS 42 vaatleja olla
Selgelt ja lühemalt sätestatud, et teise karistuse
korral peab paat viivitamatult katkestama
(eelmise ‘... peab tema karistuseks olema
viivitamatu võistlussõidu katkestamine)
Hoiab ära segadused finišiliini juures kui paadil
ei ole võimalik katkestada nii, et ta finišiliini ei
ületa, ei pea ta seda tegema ning reegel
sätestab, et sellisel juhul tuleb paadile panna
kirja RET, mitte DNE (justkui karistuse eiramise
eest)
Ümberstruktureeritud reegel. Eraldi kirjeldatud
protseduurid enne ja pärast stardisignaali
Sätestab kuidas käituda kui enne stardisignaali
heisata või vahetada O lipp ja R lipp. Varasemalt
oli see sätestamata ja tekitas segadust.
Sätestab kuidas käsitleda lippe O ja R pärast
stardisignaali. Sisulist muudatust senisega ei ole

Tehniline ja
täpsustav
muudatus
Täpsustav
muudatus
Uus reegel

Tehniline
muudatus
Oluline
muudatus
Tehniline
muudatus

LISA S – STANDARD PURJETAMISJUHISED
Annab võimaluse Purjetamisjuhiseid mitte
eraldi välja printida vaid piiab Võistlusteates
sellele Lisale viitamisest.
Siiki on vajalik postitada SI Täiendused, millega
sätestatakse kohalikud ja spetsiifilised
tingimused

Uus Lisa
Tehniline
muudatus

Varasemalt kasutati läbi Purjetamisjuhiste
Võimaldab kiiremini ja lihtsamalt käsitleda
proteste, eriti kus protestide arv võib olla väga
suur

Uus Lisa
Tehniline
muudatus

Lisatud uus väli: Protesti kontrollaeg. Ümbersõnastatud Kus ja millal intsident toimus.
Huvide konflikt võib nüüd eksisteerida kuid see
tuleb deklareerida protestivormil ning see on
osapoolte otsus kas neil on sellele vastuväiteid
või mitte. Kui ei ole, võib ärakuulamine selle
isiku osavõtul toimuda (v.a. World Sailingu ja
suurvõistlustel)

Oluline
muudatus

LISA T – ARBITRAAŽ

PROTESTI VORM

RAHVUSORGANI ETTEKIRJUTUSED
Eesti Jahtklubide liidu (esimene) ettekirjutus,
mis võimaldab, EJL loal, teha võistlusreeglites
muudatusi kui eesmärgiks on nende testimine
või arendamine.

Uus ja oluline
muudatus

