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10 PÅ MODSATTE HALSER  

Når både er på modsatte halser, skal en båd på bagbord halse holde klar af en båd på styrbord halse.  

11 PÅ SAMME HALSE MED OVERLAP  

Når både er på samme halse, og der er overlap, skal en luv båd holde klar af en læ båd.  

12 PÅ SAMME HALSE UDEN OVERLAP  

Når både er på samme halse, og der ikke er overlap, skal en båd klar agter holde klar af en båd klar foran.  

13 UNDER STAGVENDING  

Efter at en båd har passeret vindøjet, skal den holde klar af andre både, indtil den er på en bidevindkurs. I dette tidsrum gælder 
reglerne 10, 11 og 12 ikke. Hvis to både er underlagt denne regel samtidigt, skal den, der er på den andens bagbord side eller 
båden agter, holde klar.  

14 UNDGÅ BERØRING  

En båd skal undgå berøring af en anden båd, hvis det med rimelighed er muligt. En båd, der har retten til vejen, eller en båd, der er 
berettiget til plads eller mærke-plads  

(a) behøver imidlertid ikke at foretage sig noget for at undgå berøring, før det er åbenbart, at den anden båd ikke holder klar eller 
giver plads eller mærke-plads, og  

(b) skal fritages for straf hvis den bryder denne regel og berøringen ikke medfører skade eller personskade.  

15 OPNÅELSE AF RETTEN TIL VEJEN  

Når en båd opnår retten til vejen, skal den til at begynde med give den anden båd plads til at holde klar, med mindre den opnår 
retten til vejen på grund af den anden båds handlinger.  

16 ÆNDRE KURS  

16.1 Når en båd med retten til vejen ændrer kurs, skal den give den anden båd plads til at holde klar.  

16.2 Desuden gælder, når en båd efter startsignalet på bagbord halse holder klar ved at styre for at passere agten om en båd på styrbord 
halse, at båden på styrbord halse ikke må ændre kurs, hvis båden på bagbord halse som følge heraf øjeblikkeligt ville være nødt til 
at ændre kurs for fortsat at holde klar.  

17 PÅ SAMME HALSE; RIGTIG KURS  

Hvis en båd klar agter får overlap inden for to af dens skroglængder til læ af en båd på samme halse, må den ikke sejle højere end 
dens rigtige kurs, så længe bådene forbliver på samme halse og overlapper inden for denne afstand, med mindre den derved 
straks sejler agten om den anden båd. Denne regel gælder ikke, hvis overlappet begynder, mens den luv båd skal holde klar i 
henhold til regel 13.  

18 MÆRKE-PLADS  

18.1 Når regel 18 gælder  

Regel 18 gælder mellem både, når de skal passere et mærke på samme side og mindst én af dem er i zonen. Den gælder 
imidlertid ikke  

(a) mellem både på modsatte halser, når de er på kryds,  

(b) mellem både på modsatte halser, når rigtig kurs ved mærket for en af dem, men ikke begge, er at stagvende,  

(c) mellem en båd som sejler imod mærket og en båd som sejler bort fra det, eller  

(d) hvis mærket er en fortsat hindring, i hvilket tilfælde regel 19 gælder.  

18.2 Give mærke-plads  

(a) Når både overlapper, skal den udvendige båd give den indvendige båd mærke-plads, med mindre regel 18.2(b) gælder.  

(b) Hvis både overlapper, når den første af dem når zonen, skal den båd, som da er udvendig derefter give den indvendige båd 
mærke-plads. Hvis en båd er klar foran, når den når zonen, skal båden, som da er klar agter derefter give den mærke-plads.  

(c) Når regel 18.2(b) pålægger en båd at give mærke-plads,  

(1) skal den fortsat gøre det, selv om et overlap senere brydes eller et nyt overlap begynder;  

(2) hvis den bliver indvendigt overlappende på den båd, der er berettiget til mærke-plads, skal den også give den båd plads til 
at sejle sin rigtige kurs, mens de forbliver overlappede.  

Hvis båden med ret til mærke-plads passerer vindøjet eller forlader zonen, gælder regel 18.2(b) imidlertid ikke længere.  

(d) Hvis der er begrundet tvivl om hvorvidt en båd opnåede eller brød et overlap i tide, skal det antages, at den ikke gjorde det.  

(e) Hvis en båd har opnået et indvendigt overlap fra klar agter eller ved at stagvende til luv af den anden båd og den udvendige båd 
fra overlappets begyndelse har været ude af stand til at give mærke-plads, er den ikke forpligtet til at gøre det.  

18.3 Stagvending i zonen  

Hvis en båd i zonen passerer vindøjet, og derved kommer på samme halse som en båd, der kan holde mærket op, gælder regel 
18.2 derefter ikke mellem dem. Båden som skiftede halse  

(a) må ikke være årsag til, at den anden båd sejler højere end bidevind for at undgå kontakt eller forhindre den anden båd i at 
passere mærket på den forlangte side, og  

(b) skal give mærke-plads, hvis den anden båd bliver indvendigt overlappende.  
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18.4 Bomning  

Når en indvendigt overlappende båd med retten til vejen er nødt til at bomme ved et mærke for at sejle sin rigtige kurs, må den ikke, 
før den bommer, sejle længere fra mærket end nødvendigt for at sejle den kurs. Regel 18.4 gælder ikke ved et gate-mærke.  

19 PLADS TIL AT PASSERE EN HINDRING  

19.1 Når regel 19 gælder  

Regel 19 gælder mellem både ved en hindring, undtagen når den også er et mærke, som bådene skal passere på den samme side. 
Imidlertid gælder regel 19 altid ved en fortsat hindring, og regel 18 gælder ikke.  

19.2 Give plads ved en hindring  

(a) En båd med retten til vejen kan vælge på hvilken side den vil passere en hindring.  

(b) Når både overlapper, skal den udvendige båd give den indvendige båd plads til at passere mellem sig og hindringen, med 
mindre den udvendige båd fra overlappets begyndelse har været ude af stand til at gøre det.  

(c) Mens både passerer en fortsat hindring, skal en båd, der var klar agter og forpligtet til at holde klar og som etablerer overlap 
mellem den anden båd og hindringen ikke være berettiget til plads efter regel 19.2(b), når der ved overlappets etablering ikke er 
plads til at den kan passere mellem dem. Så længe bådene forbliver overlappede, skal den holde klar og regel 10 og 11 gælder 
ikke.  

20 PLADS TIL AT STAGVENDE VED EN HINDRING  

20.1 Praje  

Når den nærmer sig en hindring må en båd, praje for plads til at stagvende og undgå en båd på samme halse. Imidlertid må den 
ikke praje hvis:  

(a) den kan undgå hindringen sikkert, uden at lave en væsentlig kursændring,  

(b) den sejler en kurs lavere end bidevind, eller  

(c) hindringen er et mærke og en båd der kan holde mærket op, ville behøve at reagere og ændre kurs. 

20.2 Reagere  

(a) Efter en båd har prajet, skal den give den prajede båd tid til at reagere.  

(b) Den prajede båd skal reagere selv om prajningen bryder regel 20.1.  

(c) Den prajede båd skal reagere enten ved at stagvende så snart som muligt, eller ved straks at svare ‘vend selv’ og derefter give 
den prajende båd plads til at stagvende og undgå den.  

(d) Når den prajede båd reagerer, skal den prajende båd stagvende så hurtigt som muligt.  

(e) Fra det tidspunkt en båd prajer indtil den har stagvendt og undgået den prajede båd, gælder regel 18.2 ikke imellem dem.  

20.3 Videregive en prajning til yderligere en båd  

Når en båd er blevet prajet for plads til at stagvende og den har til hensigt at reagere ved at stagvende, må den praje en anden båd 
på samme halse for plads til at stagvende og undgå den. Den må praje selv om dens prajning ikke opfylder kravene i regel 20.1. 
Regel 20.2 gælder imellem den og den båd den prajer.  

21 FRIFINDELSE  

Når en båd sejler indenfor den plads eller mærke-plads, den er berettiget til efter en regel i Afsnit C, skal den fritages for straf hvis, 
den i en hændelse med en båd der er forpligtet til at give den plads eller mærke-plads,  

(a) bryder en regel i Afsnit A, regel 15 eller regel 16, eller  

(b) er tvunget til at bryde regel 31. 

22 FEJL VED STARTEN; TAGE STRAFFE; SEJLE BAGLÆNS  

22.1 En båd, der sejler mod startsiden af startlinjen eller en af dens forlængelser efter sit startsignal for at starte eller overholde regel 30.1, 
skal holde klar af en båd, som ikke gør det, indtil den er helt på startsiden af linjen.  

22.2 En båd, der er ved at tage en straf, skal holde klar af en, der ikke er ved det.  

22.3 En båd, der sejler baglæns gennem vandet ved at bakke et sejl, skal holde klar af en, der ikke gør det.  

23 KÆNTRET, TIL ANKERS ELLER PÅ GRUND; I FÆRD MED EN REDNINGSMANØVRE  

Hvis der er muligt, skal en båd undgå en båd, der er kæntret, eller som endnu ikke er under fuld kontrol efter at være kæntret, er til 
ankers eller grundstødt, eller som forsøger at hjælpe en person eller et fartøj, der er i fare. En båd er kæntret, når dens mastetop er 
i vandet.  

24 GENERE ANDRE BÅDE  

24.1 Hvis det med rimelighed er muligt, må en båd, som ikke kapsejler, ikke genere en båd, som kapsejler.  
24.2 Undtagen når den sejler rigtig kurs, må en båd ikke genere en båd, der er ved at tage en straf eller sejler på et andet ben af banen. 


