INTERNATIONAL FIREBALL CLASS ASSOCIATION
The following amendments to the Class Rules have been approved to be
effective 1st August 2005.

NEW RULE:
25 PROPULSION
The following rules alters RRS 42 and shall only apply to World and Continental Championships
and other events as agreed with Fireball International and shall be specified in the Notice of Race
and Sailing Instructions.
25.1 If the average wind speed is above 12 knots, the race committee may display flag O with the
warning signal to signal that pumping, rocking and ooching are allowed after the starting signal.
25.2 After the starting signal, if the average wind speed is above 12 knots, the race committee
may display flag O with repetitive sounds at any rounding mark to signal that pumping, rocking
and ooching are allowed. This rule applies to a boat after she has passed the mark.
25.3 If the race committee has acted under class rule 25.1 or 25.2 and the average wind speed
becomes less than 12 knots, the race committee may display flag R with repetitive sounds at any
rounding mark to signal that RRS 42 applies. This rule applies to a boat after she has passed the
mark.

_____________________________________________________________
Následující dodatky k Pravidlům třídy byly odsouhlaseny a vstupují v platnost 1.srpna 2005.

NOVÉ PRAVIDLO:
25 POHON
Následující pravidla mění Závodní pravidlo 42 a mohou být aplikována pouze na Mistrovství světa,
Kontinentálních mistrovstvích a dalších závodech odsouhlasených Fireball International. Jejich
použití musí být specifikováno ve Vypsání závodu a v Plachetních směrnicích.
25.1 Jestliže průměrná rychlost větru překročí 12 uzlů (6.2 m/s), může ZK vyvěšením vlajky O
s jedním výstražným signálem signalizovat, že je povoleno pumpování, kývání a strkání po startovním znamení.
25.2 Po startovním znamení, je-li průměrná rychlost větru nad 12 uzlů, může ZK vyvěšením vlajky
O s opakovaným zvukovým znamením signalizovat u kterékoliv točné značky, že je povoleno
pumpování, kývání a strkání. Toto pravidlo se vztahuje na loď po objetí značky.
25.3. Jednala-li ZK v souladu s pravidlem 25.1 nebo 25.2 a průměrná rychlost větru poklesla pod
12 uzlů, může ZK vyvěšením vlajky R s opakovaným zvukovým znamením signalizovat u kterékoliv točné značky signalizovat, že platí ZP 42. Toto pravidlo platí pro loď po objetí značky.

