
 
 
Sag nr. 4/2002 
 
Spørgsmål om protestkomitéens fremgangsmåde ved mistanke om dårlig opførsel. 
 
Resumé af spørgsmålet: 
 
Sejlads for H-både på trekantbane, to både nærmer sig det læ mærke fra slagmærket. Svag vind 
(5 m/s) og ingen sø. A sejler lavere end B mod mærket. A har indvendigt overlap, idet B som 
den første af bådene når to-længde zonen. B giver ikke A plads til at runde mærket. Der er 
kollision mellem bådene, og A tvinges til at berøre mærket. Under hændelsen rejser rorsmanden 
på A sig, griber fat i rorsmanden på B og tilsviner ham verbalt. 
  
Efter sejladsen undskylder rorsmanden på A overfor et besætningsmedlem på B, men ikke 
overfor skipperen. 
  
A indgiver en protest mod B. Ved høringen er der enighed mellem parterne om 
hændelsesforløbet, herunder også hvad rorsmanden på A foretog sig fysisk og verbalt. 
  
Der er således ikke de store udfordringer i at fastlægge kendsgerningerne, men hvad er den 
korrekte fremgangsmåde for protestkomitéen, når disse kendsgerninger foreligger? 
 
 
Appel- og Regeludvalgets svar: 
 
Såfremt ovenstående kendsgerninger fremkommer ved en protesthøring, skal protestkomitéen 
handle efter regel 69.1(a), da det beskrevne hændelsesforløb omfatter dårlig opførsel og 
usportslig optræden. 
 
Protestkomitéen skal være opmærksom på, at en høring om brud på regel 69 skal være adskilt fra 
høringen om den oprindelige protest, og at deltageren skal underrettes skriftligt om 
beskyldningen (69.1(a)). Det er vigtigt, at deltageren forstår, at det er regel 69, der er basis for 
afgørelsen i den nye høring. 
 
Som det fremgår af regel 69.1(b) skal protestkomitéen høre protesten og fastlægge 
kendsgerninger. Hvis den på dette grundlag beslutter, at regel 69 er brudt, har den to muligheder. 
Den ene mulighed er at give en advarsel, og i så fald foretages der ikke yderligere. Den anden 
mulighed er at tildele en straf, som for eksempel kan være udelukkelse af deltageren fra 
kapsejladsen. I dette tilfælde skal sagen rapporteres til Dansk Sejlunion, der så skal handle efter 
regel 69.2. En konsekvens af denne behandling kan være, at deltageren frakendes retten til at 
deltage i kapsejladser i Danmark og sin ISAF-deltagelsesret i en angiven periode. 
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