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Celý bod 3 (stupně ke zlaté) Přílohy 1 Plachetních směrnic je zrušen a nahrazen následujícím:
3
3.1
3.2

Vyřazovací část závodu
Do vyřazovací části závodu postupují všechny týmy.
Utkají se týmy, které se umístily po základní části následujícím způsobem:

Kolo 1:
8–9
vítěz je w3.1, poražený je l3.1
7 – 10
vítěz je w2.1, poražený je l2.1
6 – 11
vítěz je w1.1, poražený je l1.1
Kolo 2 čtvrtfinále:
4– 5
vítěz je w4.2, poražený je l4.2
3 – w3.1 vítěz je w3.2, poražený je l3.2
2 – w3.2 vítěz je w2.2, poražený je l2.2
1 – w3.3 vítěz je w1.2, poražený je l1.2
Kolo 3 semifinále:
w2.3 – w3.3 vítěz je w2.3, poražený je l2.3
w1.3 – w4.3 vítěz je w1.3, poražený je l1.3
Kolo 4
o 3 místo:
l1.3 – l2.3 vítěz je w2.4, poražený je l2.4
Finále
w1.3 – w2.3 vítěz je w1.4, poražený je l1.4

Výsledné pořadí bude:
1. místo: w1.4
2. místo: l1.4
3. místo: w2.4
4. místo: l2.4
5.-8. místo: vyřazené týmy ve 2.
kole podle jejich pořadí
v základní části
9.-11. místo: vyřazené týmy v 1.
kole podle jejich pořadí
v základní části

3.3
Pokud do vyřazovací části závodu postoupí jiný počet týmů než 11, před zahájením
vyřazovací části závodní komise zveřejní upravený formát této části závodu.
3.4
Vítězem zápasu je ten tým, který jako první získá 2 vítězné body. Závodní komise
může před startem první rozjížďky zápasu zvýšit nebo snížit počet bodů, který je nutný
k vítězství v zápase.
3.5
Závodní komise může v průběhu vyřazovací části závod z časových důvodů ukončit.
V tomto případě bude výsledné pořadí závodu u dokončených zápasů určeno z vyřazovací
části, u nedokončených nebo nezahájených zápasů bude pořadí týmů určeno podle výsledného
pořadí předchozí části závodu.
3.6
V případě nepříznivých povětrnostních podmínek může závodní komise vyřazovací
část zcela zrušit nebo může ještě před zahájením této části závodu určit menší počet
postupujících do této části závodu. V případě omezení počtu postupujících do této části
závodu postupují nejlepší podle pořadí z předchozí části závodu ve stanoveném počtu, pořadí
nepostupujících bude určeno podle pořadí v předchozí části závodu.
3.7
V případě zrušení této části závodu je konečným pořadím závodu pořadí po předchozí
části závodu.

