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2021-2024 PURJETAMISE VÕISTLUSREEGLITESSE

Seda lehekülge uuendatakse ajavahemikus 2021-2024, kus tuuakse ära kõik WS ja
EJL poolt tehtud muudatused ja parandused. 

See on 1. versioon, mis anti välja 10.märtsil 2021.

PARANDUSED

Alljärgnevad  trükivead  tuleb  parandada  trükitud  2021-2024  Purjetamise
Võistlusreeglite raamatus. EJL veebilehel olevas PDF failis on alltoodud parandused
juba sisseviidud.

Kustutatud materjal on näidatud läbikriipsutatuna punasega ja asendatud materjal on 
näidtud rasvases trükis ja allajoonitult.

SISSEJUHATUS

Tõlgendused   World Sailing avaldab alljärgnevad purjetamisreeglite ametlikud
tõlgendused:

 Juhtumite raamat – Võistlusreeglite tõlgendused (The Case Book)

 Otsuste raamatud, erinevatele distsipliinidele (The Call Books)

 Reegel 42 tõlgendused, Edasiliikumine Liikumapanek

 Tõlgendused määrustele võistlusreeglite kohta, mis on ühtlasi ka World
Sailing’u määrused. 

Need väljaanded on saadaval World Sailing’u veebilehel. Teised võistlusreeglite 
tõlgendused  ei ole ametlikud kuni need ei ole kinnitatud World Sailing’u poolt 
vastavalt määrusele 28.4.

DEFINITSIOONID

Finiš   Paat finišeerib kui pärast startimist tema kere või meeskonna või 
varustuse ükskõik milline mistahes osa normaalasendis ületab finišiliini raja 
poolt. Kuid ta ei ole finišeerinud kui pärast finišiliini ületamist ta

(a)   kannab karistuse reegli 44.2 alusel,

(b)   parandab raja läbimise, vastavalt reeglile 28.2, vea, mille tegi liinil, või

(c)   jätkab raja läbimist.



Raja  läbimine    Paat  läbib  raja eeldusel,  et  nöör,  mis  kujutab  paadi
teekonnajoont  ajast  kui  ta  alustab  lähenemist  stardiliinile  selle  stardieelselt
poolelt, et startida, kuni ta finišeerib, peab pingule tõmmatuna,

(a) möödubma võistlussõidu  igast  raja  märgist nõutud  poolelt  ja  õiges
järjekorras,

(b) puudutabma igat  märki,  mis  on  purjetamisjuhistes  määratletud  kui
pöördemärk, ja

(c) möödubma väravamärkide vahelt kursi suunaga eelmisest märgist märgist.

Reegel 36    Reegli  36(b) eestikeelsesse teksti  lisada reegel ’2’ nii  nagu näidatud
allolevalt:

(b) põhjustada paadi karistamist, välja arvatud reegli  2, 30.2, 30.4 või 69 alusel
või reegli 14 alusel kui ta on põhjustanud trauma või tõsise kahju.

Reegel 36    Reegli 36(b) ingliskeelsesse teksti lisada reegel ’2’ nii nagu näidatud
allolevalt:

(b) cause a boat to be penalized except under rule 2, 30.2, 30.4 or 69 or under rule
14 when she has caused injury or serious damage.


