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WIJZIGINGEN EN CORRECTIES 

AANGEBRACHT DOOR WORLD SAILING IN 

DE REGELS VOOR WEDSTRIJDZEILEN VOOR 2021-

2024 

Dit is versie 2. Volgende versies kunnen te allen tijde worden 

uitgegeven voor 31 december 2024 om aanvullende wijzigingen en 

correcties te tonen die door World Sailing zijn aangebracht. 

 

Deze wijzigingen en correcties zijn goedgekeurd door World Sailing 

om in werking te treden op 1 januari 2022. De tekst van de Racing 

Rules of Sailing for 2021-2024 op de World Sailing website is 

aangepast om deze wijzigingen en correcties te bevatten. 

Voor alle vragen, stuur svp een e-mail naar rules@sailing.org en 

verzoek je vraag aan het Racing Rules Committee voor te leggen.  

 

WIJZIGINGEN 

WIJZIGING 1 #1 

Regel D1.1 

 Voeg een nieuwe regel D1.1(a) toe: 

(a) In de definitie Finish, verwijder de woorden ‘na de 

start‘ . 

 Hernummer de huidige regels D1.1(a)-D1.1(h) in D1.1(b)-D1.1(i).
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CORRECTIES 

 

Regel 76.3 Wijzig ‘de Offshore Racing Council‘ in ‘het Offshore 

Racing Congress‘. 

Regel 89.1 Wijzig het eerste woord, ‘Wedstrijden‘, in ‘een 

evenement‘. 

Appendix B- Regels voor Windsurf Courseracing Competitie 

         Verwijder in regel B2, regel 18.2 (c) de laatste zin, zodat het 

begin van regel18.2(c)is:  

 Regel 18.2(c) is gewijzigd in:  

(b) Als een board op grond van regel 18.2 (b) 

merktekenruimte moet geven, moet hij daarmee 

doorgaan zelfs als een overlap later is verbroken of een 

nieuwe overlap tot stand is gebracht. Als echter het 

board met recht op merktekenruimte verder draait dan 

in de wind, is regel 18.2 (b) niet langer van toepassing. 

Wijzig in regel B5, regel 70.5(a), moet weggelaten worden, is 

alleen in de Engelse tekst relevant. 

 Appendix C - Regels voor matchracen  

 Wijzig in regel C6.7 ‘N1.‘ in ‘N1.1‘ . 

       Wijzig in regel C9.1 de tweede zin in: 

Regel 66.2 is gewijzigd in: ‘een partij in een verhoor mag niet 

om een heropening vragen‘. 
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Appendix E- Regels voor radiografisch bestuurde boten 

 Dit is alleen in de Engelse tekst van toepassing, weglaten  

 

Appendix F-Wedstrijdregels voor kiteboarden 

Verwijder, in de definitie Start, ‘en na te hebben voldaan aan 

regel 30.1, indien van toepassing,‘  

Wijzig in de definitie Herstellen: ‘omgeslagen‘ in  ‘omgeslagen‘. 

 Verwijder in regel F3, regel 36(b):  ’30.2,‘ 

Regel F4, regel 44.1(b) weglaten, is verkeerd vertaald, maar 

Engelse tekst is nu aangepast aan onze vertaling 

 Verwijder in regel F8, regel A5.2, de laatste zin. 

 

Appendix G- Identificatie op zeilen 

 Wijzig in de tabel de zeilletters voor Romania in ROU 

 

G1.3(a)(1)   weglaten, is alleen in de Engelse tekst van 

toepassing. 

   

 

  

 

 


