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Resumé:
DEN 9503 var tilmeldt sejladsen med et DH-målebrev hvoraf det fremgik at båden sejlede med
asymmetrisk spiler. Lørdag d. 13., formodentlig inden starten på 1. sejlads, indgav DEN 9503 en
anmodning til kapsejladskomitéen om at måtte sejle med et DH-mål baseret på symmetrisk spiler.
Denne anmodning blev skriftligt afvist af kapsejladskomitéen kl. 18 lørdag d. 13.
Søndag d. 14., inden starten på dagens sejladser, indgav DEN 1108 en protest mod DEN 9503 for at
have sejlet med symmetrisk spiler i lørdagens sejladser. Denne protest blev behandlet efter
søndagens sejladser og afgørelsen blev at DEN 9503 blev diskvalificeret for brud på RRS 2 i
lørdagens tre sejladser. Denne afgørelse appellerede DEN 9503.
Protestkomitéens handling og afgørelse:
Protestkomitéen har ikke på protestskemaet forholdt sig til protestens gyldighed og begrundet den
forlængelse af protestfristen for lørdagens sejladser, der må ligge til grund for behandlingen af
protesten.
Protestkomitéen har fundet som kendsgerning at målebrevet ”var ikke i overensstemmelse med det
faktisk anvendte”.
I afgørelsen henviser protestkomitéen til stævnets indbydelse, hvoraf det fremgår at DH-mål ikke
kan ændres senere end 7 dage inden stævnets start, med mindre det er for at rette fejl i målebrevet.
Appellantens kommentarer:
DEN 9503 anfører, at en repræsentant fra båden kontaktede kapsejladskomitéen lørdag inden
sejladsernes start og mundtligt fik tilladelse til at sejle med et ændret målebrev med symmetrisk
spiler. DEN 9503 mener derfor at den har sejlet i god tro med symmetrisk spiler lørdag, idet den
skriftlige afvisning af anmodningen først blev opslået lørdag kl. 18.
DEN 9503 finder også protestkomitéens kendsgerninger mangelfulde og ønsker en ny høring.
Protestkomitéens kommentarer:
Protestkomitéen anfører, at høringen fandt sted under tidspres fra stævnets sponsor. Det bekræftes
at DEN 9503 faktisk sejlede med symmetrisk spiler i lørdagens sejladser. Det anføres også, at det
var banelederen som skulle behandle anmodningen om ændret målebrev, hvilket var årsagen til at
afslaget først blev meddelt skriftligt efter dagens sejladser.
Appel- og Regeludvalgets kommentarer:
Det fremgår som nævnt ikke hvorfor protestkomitéen har accepteret at behandle protesten trods den
sene indlevering. Det fremgår heller ikke hvorfor kapsejladskomitéen ikke protesterede mod DEN
9503.
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Kendsgerningerne i protesten er mangelfulde. Det er ikke tydeligt fastslået i kendsgerningerne,
hvilken type spiler DEN 9503 sejlede med i lørdagens sejladser, ligesom hændelsesforløbet
(herunder tidspunkter) og kommunikationen omkring anmodningen om ændret målebrev
overhovedet ikke er belyst. Det fremgår ikke, om DEN 9503 mente at det var en fejl i målebrevet
der lå til grund for anmodningen.
Selv om indbydelsen klart fastslår, at målebreve de sidste 7 dage før stævnet kun kan rettes som
følge af fejl, er det ikke i sig selv et regelbrud at anmode om en ændring med en anden begrundelse.
Båden er dog ikke uden egen skyld i forhold til regel 62, hvis den vælger at tro, at en anden
begrundelse end fejl er accepteret.
Det fremgår heller ikke af afgørelsen, hvorfor protestkomitéen vælger at anvende regel 2. Dette kan
kun motiveres med at DEN 9503 skulle have anvendt symmetrisk spiler uden at gøre opmærksom
på dette, og intet i det foreliggende tyder på at det skulle være tilfældet.
Det er meget beklageligt, hvis den organiserende myndighed ikke har kunnet sikre protestkomitéen
arbejdsro. Dette er en helt selvfølgelig opgave for en arrangør af kapsejlads.
Appel- og Regeludvalgets afgørelse:
Sagen returneres til fornyet behandling og afgørelse i protestkomitéen med ønske om afgørelse af
protestens gyldighed samt, under forudsætning af at protesten fortsat findes gyldig, fastlæggelse af
nye kendsgerninger med afklaring af de punkter, der er anført som mangelfulde og/eller uklare i
udvalgets kommentarer.
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