
18.3  Stagvending når man nærmer seg et merke 
 Hvis to båter nærmer seg et merke for motsatte halser og en av dem  
 endrer halser, og som et resultat er underlagt regel 13 i sonen mens  
 den andre står opp merket, gjelder regel 18.2 deretter ikke.  Båten  
 som endret halser 
 (a)  skal verken forårsake at den andre båten må seile høyere enn 
  bidevind for å unngå den eller hindre den andre båten i å 
  passere merket på den riktige siden, og 
 (b)  skal gi plass-ved-merket hvis den andre båten blir overlappet 
  på innsiden av den. 

18.4  Jibbe 
 Når en indre overlappet båt med rett til veien må jibbe ved et merke 
 for å seile sin riktige kurs, skal den ikke, inntil den jibber, seile  
 lengre fra merket enn det som er nødvendig for å seile denne kursen. 
 Regel 18.4 gjelder ikke ved et portmerke. 

18.5  Frifinnelse 
 Når en båt tar den plass-ved-merket den har krav på, skal den frifinnes 
 (a)  hvis den, som et resultat av at den andre båten ikke gir den 
  plass-ved-merket, bryter en regel i Seksjon A, eller 
 (b)  hvis den, ved å runde merket på sin riktige side, bryter en regel 
  i Seksjon A eller regel 15 eller 16. 



Animasjon regel 18.3(a) 







Protest ! 

Regel 18.3 (regel 13 i sonen) 



Må grå båt virkelig seile høyere enn bidevindskurs 
for å unngå oransje båt? 





Protest ! 

18.3  Stagvending når man nærmer seg et merke 
 Hvis to båter nærmer seg et merke for motsatte halser og en av dem  
 endrer halser, og som et resultat er underlagt regel 13 i sonen mens  
 den andre står opp merket, gjelder regel 18.2 deretter ikke.  Båten  
 som endret halser 
 (a)  skal verken forårsake at den andre båten må seile høyere enn 
  bidevind for å unngå den eller hindre den andre båten i å 
  passere merket på den riktige siden, og 
 (b)  skal gi plass-ved-merket hvis den andre båten blir overlappet 
  på innsiden av den. 



Oh No ! 
Protest ! 

64  AVGJØRELSER 
64.1  Straffer og frifinnelse 

 (a)  Når protestkomiteen finner at en båt som er part i en protesthøring har 
  brutt en regel, skal den diskvalifiserte båten med mindre en annen straff 
  gjelder.  En straff skal idømmes enten den anvendelige regelen er nevnt  
  i protesten eller ikke. 
 (b)  Hvis en båt har tatt en relevant straff gjelder ikke regel 64.1(a) for den 
  med mindre straffen for en regel den brøt er en diskvalifisering som ikke  
  kan strykes fra båtens totale poeng. 
 (c)  Når en båt, som en konsekvens av et regelbrudd, har tvunget en annen 
  båt til å bryte en regel, gjelder ikke regel 64.1(a) for den andre båten, og  
  den skal frifinnes. 
 (d)  Hvis en båt har brutt en regel når den kappseiler, skal den straffen gjelde 
  seilasen som seiles nærmest tiden for hendelsen. 

La oss se litt på  
protestbehandling 
i en slik situasjon 



Animasjon regel 18.3(b) 















18.3  Stagvending når man nærmer seg et merke 
 Hvis to båter nærmer seg et merke for motsatte halser og en av dem  
 endrer halser, og som et resultat er underlagt regel 13 i sonen mens  
 den andre står opp merket, gjelder regel 18.2 deretter ikke.  Båten  
 som endret halser 
 (a)  skal verken forårsake at den andre båten må seile høyere enn 
  bidevind for å unngå den eller hindre den andre båten i å 
  passere merket på den riktige siden, og 
 (b)  skal gi plass-ved-merket hvis den andre båten blir overlappet 
  på innsiden av den. 

Protest ! 



En på babord halser og en på styrbord halser. 
Regel 10 gjelder 

Vind 
Animasjon 

regel 18.2(a) 



Vind 

Fortsatt regel 10 



Vind Hvilken regel gjelder nå? 



Vind 



Vind 



Protest ! 

18.2  Gi plass-ved merket 
 (a)  Når båter er overlappet skal den ytre båten gi den indre båten 
  plass-ved-merket, med mindre regel 18.2(b) gjelder. 
 (b)  Hvis båter er overlappet i det den første av dem kommer frem 
  til sonen, skal den båten som i det øyeblikk er ytre båt deretter gi 
  den indre båten plass-ved-merket. Hvis en båt er klar forenom 
  når den kommer fram til sonen, skal båten som i det øyeblikk  
  er klar aktenom deretter gi den plass-ved-merket. 

Pinky har rett til plass-ved-merket, 
men heller ikke mer enn det.  Hun 

må holde av veien for Grå (regel 10) 



En på babord halser og en på styrbord halser. 
Regel 10 gjelder 

Vind 
Animasjon 
regel 18.4 

Pinky må holde av veien ihht regel 10 



Vind 

RETT  TIL  VEIEN 

En båt har rett til veien når en annen båt har plikt til å holde av veien 
for den. Noen regler i Seksjon B, C og D begrenser likevel handlingene 
til en båt med rett til veien. 

Grå har dermed rett til veien,  
men kan han seile som han vil ? 



Vind 



Vind 
Animasjon 
regel 18.4 



Vind 
Animasjon 
regel 18.4 



Vind 

Protest ! 

18.4  Jibbe 
 Når en indre overlappet båt med rett til veien må jibbe ved et merke 
 for å seile sin riktige kurs, skal den ikke, inntil den jibber, seile  
 lengre fra merket enn det som er nødvendig for å seile denne kursen. 
 Regel 18.4 gjelder ikke ved et portmerke. 



Vind 

Hva nå da? 
Kan Grå tvinge Pinky til å jibbe før 

han selv jibber inn mot merket? 

Ja 
(Han er ikke i sonen: 18.4 er ikke aktivert) 


