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Q&A 3/2014
Spørgsmål:
Til en sejlads, der afvikles efter DH-reglen, signalerer kapsejladskomitéen at der sejles
efter DH-målene i vindstyrkeområdet ’middel’. Dette bliver ikke ændret på noget
tidspunkt gennem sejladsen. Efter sejladsen offentliggør kapsejladskomitéen en
resultatliste baseret på sømiletiderne i vindstyrkeområdet ’mellem’. Under hele
sejladsen blæste det mere end 9 m/s.
En deltager ser resultatlisten, printer den ud og fejrer, at de vandt sejladsen.
Ved nærmere eftertanke vurderer kapsejladskomitéen selv, at det blæste mere end 9
m/s hele sejladsen igennem, men at de blot glemte at vurdere det efter de første gang
signalerede ’mellem’ før første start. Kapsejladskomitéen vælger derfor umiddelbart
efter deltagerne er kommet på land, at ændre resultatlisten således, at alle deltageres
præmietid bliver udregnet på baggrund af DH-målet i vindstyrkeområdet ’høj’. På
baggrund af denne opdatering af resultatlisten modtager protestkomitéen en
anmodning om godtgørelse fra båden, som ville have vundet løbet, såfremt
resultatlisten ikke var blevet ændret.
Protestkomitéen finder frem til, at DH-reglen er at betragte som en klasseregel. DHreglen beskriver, at kapsejladskomitéen senest kan ændre vindstyrkeområdet inden
første båd runder sidste mærke. Ligeledes beskriver DH-reglen, at en anmodning om
godtgørelse ikke kan baseres på kapsejladskomitéens valg af sømiletid.
a) Såfremt
anmodningen
om
godtgørelse
overholder
alle
kravene
i
Kapsejladsreglerne, er båden da berettiget til godtgørelse, eller gør teksten i DHreglen ikke dette muligt?
b) Såfremt godtgørelse er berettiget, hvad bør protestkomitéens afgørelse være?
a. Godtgørelse gives i form af ingen ændring af resultat, idet det er mest fair
for alle både at benytte den korrekte vindgrænse (på trods af at
kapsejladskomitéen derved de facto gives tilladelse til noget, som DHreglen eksplicit forbyder)?
b. Godtgørelse gives i form af at resultaterne skal udregnes efter
vindstyrkeområdet ’mellem’, idet det var, hvad kapsejladskomitéen
signalerede i det tidsrum, hvor den havde mulighed for at ændre
vindstyrkeområdet?
c. Godtgørelse gives i form af at alle både får den bedste af de to (’høj’ /
’mellem’) placeringer?
d. Andet?
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Svar:
I det beskrevne hændelsesforløb har kapsejladskomiteen begået to fejl:
1) Signalering af forkert vindstyrkeområde under sejladsen.
2) Ændring af den vindstyrke, der ligger til grund for resultatberegningen, på et
tidspunkt hvor det ikke var tilladt ifølge DH-reglen.
DH-reglen foreskriver at der ikke kan gives godtgørelse for førstnævnte fejl. Men for
den anden fejl er der ingen begrænsninger i forhold til hvorvidt der kan gives
godtgørelse. Da kapsejladskomiteen har valgt en vindstyrke og signaleret denne
korrekt, ikke ændret den under sejladsen, men efter sejladsen ændret den vindstyrke
der ligger til grund for resultatberegningen i strid med DH-reglen, er bådens placering
blevet væsentligt forringet uden egen skyld. Dermed er båden berettiget til godtgørelse
under regel 62.1 (a).
Godtgørelsen bør være at resultatet beregnes ud fra den signalerede vindstyrke
(’mellem’). Eftersom det ifølge DH-reglen er kapsejladskomiteens opgave at fastlægge
vindstyrkeområdet, og denne beslutning ifølge DH-reglen ikke kan danne grundlag for
anmodning om godtgørelse, kan godtgørelsen ikke være at ændre det signalerede
vindstyrkeområde – heller ikke selv om det evt. afspejler de faktiske vindforhold bedre.

Appel- og Regeludvalget og Kapsejladsledergruppen

Side 2 af 2

