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Seda dokumenti uuendatakse kuni  31. detsembrini 2024, tuues välja kõik World Sailing’u poolt tehtud  
täiendavad reeglite muudatused ja parandused. 
 
WS avaldatud esimese versiooni muudatused ja parandused (kehtivad alates 1. jaanuarist 2021) on juba 
lisatud eestikeelsesse reeglite raamatusse. 
 
Täpsustavates küsimustes palun saata email kas andrus@librix.ee või World Sailing’u Võistlusreeglite 
komisjoni: rules@sailing.org  
 

MUUDATUSED 

 
MUUDATUSED #1 

Kehtivad alates 1. jaanuarist 2021 
 
Lisa F – Lohelaua võistlusreeglid 

 Reegli F5 reeglis 61.1(a)(4) muuda sõna ’paat’ sõnaks ’lohelaud’. 
 
Lisa S – Standard Purjetamisjuhised 

 Kustuta SI 13.5 
  

 
MUUDATUSED #2 

Kehtivad alates 1. jaanuarist 2022 
 
Reegel D1.1 

 Lisa uus reegel D1.1(a): 

(a) Finiši definitsioonis kustutada sõnad ’pärast startimist’. 

 Järjesta praegused reeglid D1.1(a) – D1.1(h) kui D1.1(b) – D1.1(i). 
  

 
MUUDATUSED #3 

Kehtivad alates 1. jaanuarist 2023 
 
Reegel 50.1(c) 

 Muuda kursiivis märkus alljärgnevalt: 

  Märkus: Reegel 50.1(c) ei rakendu kuni 1. jaanuarini 2025. 
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MUUDATUSED #4 
Kehtivad alates 1. jaanuarist 2023 

 
Reegel A6.1 

 Reeglis A6.1 lisa ’või arvestati tulemuseks Ei läbinud rada’ nagu näidatud allolevalt:  

 A6.1 Kui paat on diskvalifitseeritud võistlussõidust või katkestas pärast finišeerimist või 
 talle arvestati tulemuseks Ei läbinud rada (NSC), peab iga halvema kohaga paadi 
 liigutama ühe koha võrra ülespoole. 

 
Reegel G1.1 

 Rahvuslike purjetähtede tabelisse, mis järgneb reeglile G1.1, lisa: 

 Saudi Araabia KSA 
 

PARANDUSED 
 

PARANDUS #1 
Kehtib alates 1. jaanuarist 2021 

 
Reegel 89.1  Muuda esimene sõna ’Võistlusi’ sõnaks ’Võistlust’.  
 
Lisa B – Purjelaua fliidisõidu võistlusreeglid 

 Reeglis B2 kustuta reegli 18.2(c) viimane lause selliselt, et reegli 18.2(c) muudatus oleks: 

 Reegel 18.2(c) on muudetud alljärgnevalt: 
(c) Kui laual on kohustus anda märgi-ruumi vastavalt reeglile B2.18.2(b), peab ta seda 
jätkama ka siis kui seotus hiljem katkeb või uus seotus algab. Kuid kui üks laudadest 
läbib vastutuule seisu, lakkab reegel B2.18.2(b) kehtimast. 

 
Lisa C – Matšvõistluse reeglid 
 Reeglis C6.7 muuda ’N.1’  reegliks ’N1.1’. 
 
 Reeglis C9.1 muuda teine lause alljärgnevalt: 
  Reegel 66.2 on muudetud järgmiselt: ’Ärakuulamise osapool ei või nõuda uuestiavamist.’ 
 
Lisa F – Lohelaua võistlusreeglid 

 Definitsioonis Start kustuta: 

  ’ja järginud reeglit 30.1, kui see kehtis,’ 
  
 Muuda definitsiooni Taastumine alljärgnevalt: 

  Lohelaud taastub momendist kui ta kaotab juhtimiseks vajaliku käigu kuni ta selle tagasi 
 saab, välja arvatud kui ta on ümber läinud. 
 

 Reegli F8 reeglis A5.2 kustuta viimane lause. 
  

 


