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 LIITE T 
 VÄLITYSMENETTELY  
 

Tämä liite pätee vain jos kilpailukutsussa tai purjehdusohjeissa niin 
ilmoitetaan. 
 
Välitysmenettely tuo lisävaiheen protestinratkaisuprosessiin, mutta 
voi eliminoida tarpeen pitää joitakin tutkintoja ja siten nopeuttaa 
prosessia kilpailuissa, joissa voidaan olettaa tulevan paljon proteste-
ja.Välitysmenettely ei saata soveltua kaikkiin kilpailuihin, koska se 
vaatii osaavan lisähenkilön toimimaan välittäjänä. Lisää ohjeistusta 
välitysmenttelystä on World Sailingin Kansainvälisen tuomarin käsi-
kirjassa (International Judges Manual), joka on ladattavissa World 
Sailingin verkkosivuilta. 

 
T1 PURJEHDUKSENJÄLKEISET RANGAISTUKSET 

(a) Edellyttäen, että sääntö 44.1(b) ei sovellu, vene, joka on saatta-
nut rikkoa yhtä tai useampaa Osan 2 sääntöä tai sääntöä 31 jos-
sakin tilanteessa, voi ottaa Purjehduksenjälkeisen Rangaistuk-
sen milloin tahansa purjehduksen jälkeen aina tapahtumaan liit-
tyvän protestin tutkinnan alkuun asti. 

(b) Purjehduksenjälkeinen Rangaistus on 30% pisterangaistus 
säännön 44.3(c) mukaisesti laskettuna. Sääntö 44.1(a) kuiten-
kin pätee. 

(c) Vene ottaa Purjehduksenjälkeisen Rangaistuksen toimittamalla 
välittäjälle tai protestilautakunnan jäsenelle kirjallisen ilmoi-
tuksen, että se hyväksyy rangaistuksen ja yksilöi purjehduksen 
numeron sekä missä ja milloin  tapahtuma sattui. 

 
T2 VÄLITYSKOKOUS 

Välityskokous pidetään ennen protestin tutkintaa jokaiselle veneen 
protestiin, liittyen yhteen tai useamman Osan 2 säännön tai säännön 
31 rikkomiseen, johtaneelle tapahtumalle, mutta vain jos jokaista 
asianosaista edustaa tapahtumahetkellä veneessä ollut henkilö. To-
distajia ei sallita. Jos kuitenkin välittäjä päättää, että sääntö 44.1(b) 
saattaa soveltua tai että välitysmenettely ei ole tarkoituksenmukai-
nen, kokousta ei pidetä ja jos kokous on jo käynnissä, se keskeyte-
tään.   
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T3 VÄLITTÄJÄN MIELIPIDE/KANTA 
Edustajien antaman näytön perusteella välittäjä esittää kantanaan, 
mitä protestilautakunta tulisi luultavasti päättämään 
(a) protesti on pätemätön 
(b) mitään venettä ei rangaista säännön rikkomisesta, tai 
(c) yhtä tai useampaa venettä rangaistaan säännön rikkomisesta 

yksilöiden veneet ja rangaistukset. 
 
T4 VÄLITYSKOKOUKSEN LOPPUTULOKSET 

Välittäjän esitettyä kantansa 
(a) mikä tahansa vene voi ottaa Purjehduksenjälkeisen Rangaistuk-

sen, ja 
(b) mikä tahansa vene voi peruuttaa protestinsa. Välittäjä saa toi-

mia protestilautakunnan puolesta säännön 63.1 nojalla sallien 
peruuttamisen. 

Ellei kaikkia tapahtumaan liittyviä protesteja ole peruutettu, protesti-
tutkinta pidetään. 
 


