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Hur de nyil
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Nej, inte under de
nya reglerna! Jag gjorde
mitt bästa för att hålla
undan för dig.
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rpelel
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Du får inte lova upp
mot mig i sista
sekunden även om

skottet just
har gåttl

Av Dick Rose

u ar det i full

gång. Sent

i

höstas röstade

national Sailing Federation (ISAF)

för

att

tera de tryä, förenklade kappseglingsreglerna
de internationella regler som ska gälla för vår
it. Dessa nya regler innebär den mest betydelsefulla översynen av kappseglingsreglerna sem skett
sedan 'Vanderbilt-reglerna' antogs för ungefär 40 är
sedan.

Ni som känner panik inför utsikterna att behöva
lära er ett helt nytt regelverk ska inte oroa er. De nya
reglern a är kortare och enklare, med få verkliga förändringar jämfört med de gamla reglerna. Ni som har
goda kunskaper om de gamla reglerna behöver bara
lära om ifråga om taktiken i några få situationer. Jag
har försökt beskriva dessa i bilderna som visas på de
här sidorna.
Men först lite historik. De regler som vi har använt

fram till nu utformades från början av amerikanen

Harold Vanderbilt. De har modifierats bit for bit efter
vart och ett av de senaste tio olympiska spelen. Med
varje sådan översyn blev reglerna gradvis något längre och allt mer svåröverskådliga. För åtta år sedan

bad ISAF:s styrelse att förbundets Racing Rules
Committee skulle skriva ett mycket enklare regelverk som skulle vara klart till 1997 . De var t o m villiga att överväga en del förändringar i själva 'spelet'
om det behövdes för att åstadkomma större enkelhet.
En viss förenkling uppnåddes i 1993-1996 års
regler. Men merparten av arbetet med de nya reglerna ägde rum under de sista fyra åren. Under denna
tid testades 1994, 1995 och 7996 års versioner av de
nya Experiment-reglerna på flera kappseglingar, och

otaliga tävlande och domare skickade in sina synpunkter på hur reglerna kunde förbättras. Denna fintrimningsfas nådde sin topp förra våren sedan ett
utkast skickats till alla internationella domare, som
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pang!

Andra kursen
Regel 16 När en båt med rätt till väg ändrar kurs ska den ge den
andra båten plats att hålla undan.
Den gamla regeln innehöll undantag som tillät dig att anta en tillbörlig\
kurs när du startade eller rundade ett märke. Deösa undantag finns
inte i den nya regeln. Men, den gamla regeln sa också att man inte
fick "hindra" en annan båt som höll undan. Den nya regeln är inte lika
håtd på den här punkten. Nu tillåts en båt med rait till väg ändra kurs
så länge som den ger den väjningsskyldiga båten tillräckiigt med
utrymme för att undvika den "på ett sjömansmässigt sätt" Detta
betyder att en styrbordsbåt kan lova upp för att "hihdra" en babordsbåt, förutsatt att babordsbåten har utrymme att hålla undan utan att
behövagöraett panikslag.
*-***
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Du

ändrade
kurs!

Det är OK för
iag gav dig
plats att hålla
undan!

ombads att höra av sig med sin kritik. Som medlem i
ISAF:s arbetsgrupp med ansvar för att göra utkastet
till regelboken, fick jag 15-20 f.ax om dagen och lika
mycket E-post, vecka efter vecka under förra våren.
Nu när projektet har accepterats, har de nationella seglarförbunden börjat ge ut den nya regelboken.
Reglerna trädde i kraft den 1 april i år och gäller alltså fullt ut när du kappseglar i sommar. ISAF kommer
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Sscurue 516-97

StoPP!

Jag har mast tvärs.
Du får inte segla högre
än dikt bidevind!

Skottet har inte
gått.
Jag kan lova
så högt iag vill!

Mast tvärs!

Fall av till din

tillbörliga kurs.
Ledsenn men i
de nya reglerna
tinns det inget
mast tvärs.
Håll undan'

Sag adjö till
mast tvärs
Regel { I När båtar ligger för

samma halsar och överlaP7ar
varandra ska en lovarfsbåt hålta undan for en /äbåt.

1T .1 En båt som etable rar överlapp i lä frän klar
aktär om inom två gånger sin skrovläng9 från en lovarfsnat får inte segla tr6gre än sin tiilbörliga kurs under den

Regel
Nu har du
etablerat överlaPP
akterifrån, och
då måste du
segla din
tillbörliga kurs!

överlappen...

vid första anblicken tycks en läbåt nu få lova rakt upp

i

vindogat oavsett lovartsbåtens läge eftersom det inte
tåhgre"finns någon referens till "mast tvärs" i de nya
rägi**ä. Uen åegel 11 är modifierad genom andra
ddiar av de nya reglerna. Regel 17.1 tar upp en
någia"sning i oe gämla reglerna - man får inte lova
r,tiörä an siä tillböliga kurs om man etablerat en överi"pä irån xtur akter öm (inom.två båt]älg9"f från lovartsnåtänl. Det finns fortfarande ingen tillbörlig kurs förrän
efter startskottet, men då måstb en läbåt falla av till dikt
OiOåvind, fast bara om den etablerat sin overlapp
äloiåriiråå. Regel 16 (se föregående sida) ålägger e!^
ånnan negranäning: Den säger att man inte längre får
lova så hårt eller snabbt som man vill'

Stopp där, du kan inte
bara segla På mig; du
måste ge mig en chans
att hålla undan!
Kontakt.
Protest!

Ord som är kursiverade
i reglerna är definierade
i den nya regelboken.
81
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Riskabelt att
komma rn för
babord
Regel 18.3 Om två båtar låg för olika
halsar och en av dem stagvände inne

Det spelar
ingen roll. Du
tvingade mig att
lova för att
undvika dig.
Protest!

i

tvålängdsområdet för att passera ett
märke..., fär båten som stagvände (a)
inte tvinga den andra båten att segla
hogre än dikt bidevind för att undvika
den som stagvände eller hindra den
andra båten från att passera märket
eller hindret, och (b) ska hålla undan
om den andra båten etablerar överlapp
på insidan...
Den här nya regeln syftar till att hindra
babordsbåtar tiån ati försöka klämma
sig in bland styrbordsbåtarna alldeles
uppe vid kryssmärket. Om du kommer
upp till kryssmärket för babord inom
tvålängdszonen, spelar det inte längre
någon roll om du fullbordar ditt slag
klart för om annalkande styrbordsbåtar. Om du tvingar en annan båt att
lova högre än dikt bidevind eller att
segla på märket, så har du brutit mot

Hallå där,

du hindrade
mig också!
Du gav mig
ingen plats!
Riskzon

regel 18.3.

All right! (Han tänker säkert
skära upp bakom mig och
försöka smita förbi på insidan.)
Lä! Jag tänker
inte ge dig mer
plats än du
behöver för att
runda märket.

Täktiska resp.
sJcmansmasstga
run(cning ar
Regel 18.2(al Om båtar överlappar
varandra innan en av dem kommer
fram till tvålängdsområdef så gäller att
om ytterbåten har rätt till väg ska den
ge innerbåten plats att passera märket
eller hindref, och om innerbåten har
rätt till väg ska ytterbåten hälla undan...
Denna nya regel talar tydligt om sådant
som har antytts i tidigare tolkningsfall.
Om båten på utsidan ligger i lä,
behöver den bara ge båten på insidan
minimalt med utrymme - tillräckligt for
att göra en "sjömansmässig" rundning
- och lämna lika mycket plats runt
märket under hela svängen. Men om
båten på insidan är läbåt, har den rätt
att göra en "taktisk" rundning. Den kan
vänta med gippen så att sista delen av
rundningen sker närmare märket,
eftersom detta ar båtens tillbörliga

SiörnansmäSsig ru ndning
tr

*'o't'

Stopp där! Du tar för
mycket plats!

Det gör jag inte alls!
Jag är läbåt, och min
tillbörliga kurs är att
ta ut svängen och
gå nära märket!

kurs.

Täktisk rundning
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lnte längre nägon
bevisborda när
man slår
Regel 13 Sedan en båt passerat
vindogat ska den hålla undan för andra
båtar tills den ligger på kurs dikt

Protest!
Du tvingade mig

att lova, och du måste
bevisa att du inte

bidevind..,

slog för nära.

De nya reglerna förän drar inte det
taktiska spelet när en båt vill skaffa sig
ett "säkert läläge" (d v s snett for om i
lä om en annan båt). Det är fortfarande
inget regelbrott om man fullbordar sitt
slag innan den andra båten behover
ändra sin kurs. Men, den båt som slår
har inte längre bevisbördan för att den
"^.kligen fullbordade sitt slag i rätt tid.
1* rTrera behöver man alltså mycket
mer overtygande bevisning än tidigare
om man vill protestera mot någon som
man anser har slagit för nära.

Mitt slag var klart
i god tid, och

förresten finns
det inte längre
någon bevisbörda.

Forts från sid B0

också ett ge ut en reviderad version av sina samlingar
med gamla överklaganden så att man kan studera hur de

olika fall som lett till överklagande skulle ha bedömts

L

under de nya reglerna. I)omare&regelexperter

som

Dave Perry, Mary Pera och Bryan Willis är i full färd med
att skriva om sina böcker om kappseglingsreglerna, så

redan
Mast tvärs!
Och du får inte
lova medan iag

fortfarande

stagvänder!

Lä! Mast tvärs

finns inte längre'
och jag får lova så
länge jag ger dig
plats att hålla
undan,

Omvänd 'slam dunk'
Regel { 3 och l6 (se tidigare bilder)
Som nämnts tidigare, ålägger de nya reglerna inte längre
läbåten någon mäst tvärs-begräns-ning, ocn inte heller
förbjuder dä Oen att "hindra" en båt sory slår på den.
Detia gör det svårare för en styrbordsbåt att slå rakt i
lovart öm en babordsbåt (s k 'slam dunk'-slag). Under de
gamla reglerna kunde en slam dunk-båJ lopa mast tvärs,
öller hävda att den hindrades från att hålla undan, för att
förhindra att den andra båten lovade medan den fullbordade sitt slag. Under de nya reglerna kan båten som
utsätts för slam dunk lova så snart den passerat styrbordsbåtens akter, så länge som den ger "dunkaren"
plats att hålla undan.

i

år kommer det att finnas mojlighet att se hur

experterna tolkar den nya reglerna.
De flesta nyheterna gäller ändringar av reglerna om
rätten att lova. Man får inte längre luffa hur hårt som
helst, men man får istället större utrymme för lovning
eftersom restriktionerna med mast tvärs har tagits bort.
Det finns andra ändringar som jag försökt illustrera:
De nya reglerna har gjort det svårare för en båt att
komma in mot kryssmärket på babords layline. En styrbordsbåts rätt att ändra kurs är mer begränsad vid starter och rundningar av märken, men också mindre
begränsad vid andra tillfällen. Slutligen har bevisbördan
för en båt som slår nära i lä tagits bort.
Det finns andra förändringar i reglerna som inte låter
sig illustreras. De viktigaste är:
. Reglerna om att undvika kontakt har förstärkts.
Tidigare kunde en båt med rätt till väg diskvalificeras för
att inte ha undvikit en kollision som ledde till allvarlig
skada. Nu kan man diskvalificeras för varje skada om
man avsiktligt seglat på någon.
. Den alternativa 72}-graderssvängen är nu det straff
som gäller för regelbrott; det gäller alltid såvida inte seglingsföreskrifterna säger något annat.
. Regeln om "tredje part" har tagits bort, liksom
undantaget för "obetydlig och oundviklig kontakt". Om
man ser att det sker kontakt mellan två andra båtar och
ingen av dem gör en 720-sväng eller protesterar, kan man
fortfarande lägga in sin egen protest. Men istället för att
bägge båtarna diskvalificeras i en protestförhandling,
diskvalificeras bara den som bröt mot en regel om rätt till
Väg.

r Numera måste en båt som rör sig bakåt genom att
bräcka med ett segel hålla undan. Detta gör det riskabelt
att backa om man är rädd för att gå över startlinjen för
tidigt.

Dick Rose är en av författarna till de nya reglerna och ordförande i det amerikanska seglarförbundets (US Sailing)
regelkommittö.
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