
CHANGES AND CORRECTIONS 

MADE BY ISAF IN 

THE RACING RULES OF SAILING FOR 2013-2016 

This page will be updated during 2013-2016 to show any changes and corrections 

made by ISAF 

At this time, no changes have been made in any rules. However, the following 

proofreading errors should be corrected. 

 

Correction 1: 4 March 2013 

 

Deleted material is shown struck through and replacement material is shown in bold 

and underlined. 

Appendix B – Windsurfing Competition Rules 

Rule B10: 

29 RECALLS 

(b) If the race committee acts under rule 29.1(a) 29(a) and the 

board is identified, she shall be disqualified without a hearing, 

even if the race is abandoned. The race committee shall hail or 

display her sail number, and she shall leave the course area 

immediately. If the race is restarted or resailed, she shall not 

sail in it.  

(c) If the race was completed but was later abandoned by the 

protest committee, and if the race is resailed, a board 

disqualified under rule 29.1(b) 29(b) may sail in it. 

Rule B12: 

64.1 Penalties 

(c) Any breach of the verification rules may result in exclusion 

from one of or more rounds or from the competition.  

A 1 SPEED COMPETITION SCORING 

(c) If there is a series-score tie between two or more boards, it 

shall be broken in favour of the board(s) with the fastest run 

during the competition. If a tie remains, it shall be broken by 

applying rules A8.2(b) and (c) A8.2 and A8.3. 



ЗМІНИ І ВИПРАВЛЕННЯ  

ЗРОБЛЕНІ ISAF У 

ПРАВИЛАХ ВІТРИЛЬНИЦЬКИХ ПЕРЕГОНІВ НА 2013-2016 р.р. 

Ця сторінка буде оновлюватися протягом  2013-2016 для висвітлення будь яких 

змін і виправлень, які робитиме ISAF 

На даний момент не зроблено ніяких змін до жодного з правил. Проте, має бути 

виправлено деякі коректурні похибки. 

 

Виправлення 1: 4 Березня 2013 

Те, що має бути видалене, означено як викреслене, а те, що має бути вставлене, 

означено жирним шрифтом і підкреслене. 

Додаток B – Правила змагань з віндсьорфінгу 

Правило B10: 

29 ВІДКЛИКИ 

(b) Якщо перегоновий комітет діє за правилом 29.1(а), 29(a) і 

дошку визначено, то вона, навіть у разі перегони 

припинено, має бути дискваліфікована без слухання. 

Перегоновий комітет має зробити оклик, або виставити її 

вітрильне число, а вона має негайно залишити район 

дистанції. Якщо перегони буде повторено, або їм буде 

дано повторний старт, ця дошка має не брати в них участі. 

(с) Якщо перегони було завершено, але потім припинено, 

протестовим комітетом, і якщо перегони повторено, то 

дошка, яку було дискваліфіковано за правилом 29.1(b) 

29(b), може брати в них участь.  

Правило B12: 

64.1 Покарання 

(c) Будь яке порушення правил реєстрацій рекордів може 

призводити до відсторонення від участі в одному, чи й 

більше, раундах, або і від змагань в цілому. 

A 1 ЗАЛІК У ЗМАГАННЯХ НА ШВИДКІСТЬ 

(с) Якщо між двома, або більше, дошками виникає рівновага 

щодо заліку у серії, то вона має розв’язуватися на користь 

дошки (дощок), яка (які) була (були) найшвидшими у будь 

якому із заїздів протягом змагань. Якщо рівновага все ще 

зберегається, то вона розв’язується застосуванням правил 

A8.2(b) і (c) А8.2 та А8.3. 

 


