
Voldgift

• Til de e stævne beny es voldgi . De e er metode l at behandle simple 
protester på en hur g måde. Som sejler skal man gøre som man plejer; nemlig 
udfylde og aflevere et protestskema og e erfølgende møde op som anvist af 
protestkomitéen. Det er protestkomitéen, der beslu er, om voldgi  skal beny es 
eller ej i den konkrete sag.

• Proceduren for voldgi  kan læses i Kapsejladsreglernes Tillæg T. En skitsering af 
de mulige forløb og udfald kan desuden ses i følgende diagram. Bemærk, at 
diagrammet ikke dækker Tillæg T fuldstændigt, men blot den gængse 
fremgangsmåde.



Mia synes, at Kristoffer har brudt en regel i en situa on 
mellem dem på vandet i dagens sejladser. Hun udfylder 

et protestskema og afleverer det i bureauet.

Mia (og Kristoffer) kigger senere på 
opslagstavlen og ser, at deres høring 

starter kl. 18:00. Mia og Kristoffer møder begge op kl. 
18:00, hvor det meddeles, at voldgi  
beny es.

Mia, Kristoffer og en voldgi sdommer 
mødes uformelt. Mia afgiver sin 
forklaring. Kristoffer afgiver sin. Der 
s lles spørgsmål. Der er ingen vidner.

Voldgi dommeren overvejer sagen og kommer 
med sit bedste bud på, hvad han tror, 

protestkomitéen vil komme frem l i en evt. høring

Protesten er ugyldig, 
eller ingen båd har 

brudt en regel.

Mia har brudt en regel.

Kristoffer har 
brudt en regel.

Protesten er for kompliceret 
l at behandles vha. voldgi .

Hvis Mia ikke ender med at trække 
sin protest lbage, eller protesten 
er for kompliceret, a oldes en 
rig g protesthøring.

I en eventuel protesthøring vil 
hverken Mia eller Kristoffer blive 
straffet hårdere end en allerede 
accepteret 30 % pointstraf, 
medmindre en voldgi straf ikke 
var en gyldig straf (bl.a. hvis der er 
brudt en regel, som ikke er i Del 2 
eller er regel 31, eller hvis der er 
personskade eller alvorlig skade).

Voldgi dommeren spørger, 
om Mia vil trække sin 

protest lbage. Hvis Mia 
accepterer, afslu es sagen.

Mia vælger at acceptere en 30 % 
pointstraf (30 % af poin allet for en 
DNF llagt deres placering). Here er 

spørger voldgi dommeren, om Mia vil 
trække sin protest lbage. Hvis Mia 

accepterer, afslu es sagen.

Kristoffer vælger at acceptere en 30 % 
pointstraf (30 % af poin allet for en 
DNF llagt deres placering). Here er 

spørger voldgi dommeren, om Mia vil 
trække sin protest lbage. Hvis Mia 

accepterer, afslu es sagen.


