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 1. NOVEMBER 2019 

Q&A 2/2019 

Spørgsmål: 

Er det tilladt ifølge kapsejladsreglerne, at en båd kan sejle med andre sejlnumre end 
dem, der fremgår af bådens klassebevis/målebrev? 

Svar: 

Identifikation på sejl skal følge kapsejladsreglernes tillæg G (jf. regel 77). For World 
Sailing-klasser fremgår det af regel G1.1(c), at en båd skal føre "et sejlnummer […] 
tildelt af dens nationale myndighed eller, når klassereglerne bestemmer det, af 
klasseorganisationen". For andre klasser gælder enten den nationale myndigheds eller 
klassens regler, hvis sådanne findes (jf. regel G2). Sådanne regler skal, når det er 
muligt, være i overensstemmelse med kravene i regel G1. Som hovedregel gælder 
derfor samme regler for disse klasser som for World Sailing-klasser. Den eneste 
undtagelse, der er beskrevet i kapsejladsreglerne, er, at indbydelsen og 
sejladsbestemmelserne kan tillade afvigelser for både, der er lånt eller lejet i 
forbindelse med et stævne.  

Det er således ikke ifølge kapsejladsreglerne tilladt for en båd at sejle med andre 
sejlnumre end dem, der fremgår af bådens klassebevis/målebrev.  

Til nogle – især lokale og nationale – stævner har der været en praksis, hvor 
kapsejladskomitéen efter ansøgning har godkendt, at både sejler med andre 
sejlnumre end dem, der fremgår af klassebevis/målebrev. Denne praksis er ikke tilladt 
ifølge kapsejladsreglerne, medmindre indbydelsen og sejladsbestemmelserne har 
ændret regel 77 eller en regel i tillæg G. En sådan ændring vil være tilladt jf. regel 
86.1(b), men hvis ændringen samtidig ændrer en klasseregel, skal kravene i regel 87 
også være opfyldt.  

Endvidere skal opmærksomheden henledes på muligheden for, at protestkomitéen 
kan give en advarsel i stedet for at diskvalificere en båd, der bryder en regel i tillæg 
G, jf. regel G4. Denne mulighed kan fx anvendes i tilfælde af skade på en båds sejl 
under en sejlads, hvor båden efterfølgende anvender et andet (fx lånt) sejl i de 
efterfølgende sejladser samme dag. 
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