
Kapsejladsleder Seminar 2021 – Manage2Sail for Dommere 
 

Denne workshop vil guide dig gennem hvordan du som dommer benytter de mest basale og relevante 

funktioner for Dommere i Manage2Sail 

• Indtastning af protest tider 

• Oprettelse af ’Opslag’ på opslagstavlen 

• Modtagelse af protester og registrering af disse. 

• Tidsplan for protest høringer 

• Under høringen 

o Udfyldning af protest skemaets bagside 

o Publicering af kort afgørelse + detaljer for høringen 

o Registrering af ændringer i resultater 

• Regel 42 straffe 

 

 

I BEDES UDELUKKENDE ARBEJDE MED EUROPA JOLLE KLASSEN. 

Manage2Sail består af tre dele: 

SailorAPP (nyt værktøj til sejjleren) 
https://juryterminal.manage2sail.com/   
(bemærk at man kun kan tilgå app’en men stævnet afholdes) 
Deltager med kode til SailorAPP 
DEN 10 – RFnnHl8jtL 
DEN 1396 – seQJhELMJ8 
DEN 1575 - ZviIZXgHh2 
DEN 1592 – VtglMdRSks 
DEN 16 – hOZ7Sn38MS 
DEN 1602 – hDrLLOQkN5 
 
ORM (Backend til regatta management): 

https://orm.manage2sail.com/production/Account/Login 

Brugernavn: kapsejladsleder 
Password: seminar2021 
 
INFO – Offentlig tilgængelig 
https://www.manage2sail.com/e/Vingsted 

  

https://juryterminal.manage2sail.com/
https://orm.manage2sail.com/production/Account/Login
https://www.manage2sail.com/e/Vingsted


ORM – Oprettelse af protest tider 
https://orm.manage2sail.com/production/Account/Login 

Brugernavn: kapsejladsleder 
Password: seminar2021 
 

Login i ORM og gå til: 

’Noticeboard’ -> ’Protest times’ -> ’New’ eller klik på dato hvis der allerede er oprettet protest tider den 

pågældende dag 

 

 

Forslag til protest tider udregnes på baggrund af den data der er inddateret i systemet omkring hvornår dagens 

sidste sejlads er afsluttet eller hvornår AP over A blev vist. 

  

 

 

https://orm.manage2sail.com/production/Account/Login


Lad os prøve at justerer protest tiden for Europe fra 15 til 45 minutter. 

 

Dermed justeres ’Protest Time Limit’ i forhold til hvornår sidste sejlads sluttede. Man kan også justerer 

tidspunktet for protest tiden manuelt. 

 

Herefter er protest tider opdateret på den officielle opslagstavle (ONB). 

https://www.manage2sail.com/da-DK/event/Vingsted#!/onb?tab=protesttimes&classId=1beb96f6-0639-45a5-

a8c8-0136e3d9c542 

 

   

https://www.manage2sail.com/da-DK/event/Vingsted%23!/onb?tab=protesttimes&classId=1beb96f6-0639-45a5-a8c8-0136e3d9c542%20
https://www.manage2sail.com/da-DK/event/Vingsted%23!/onb?tab=protesttimes&classId=1beb96f6-0639-45a5-a8c8-0136e3d9c542%20


Oprettelse af ’Opslag’ på opslagstavlen 
Hvis vi som protest komité ønsker at protesterer mod en båd skal vi informerer båden i henhold til RRS 61.1 

  

Select ’Notice Board’ -> ’Official communications’ -> ’New’ 



 

Choose ‘Intention of Protest’ 

 

Udfyld detaljerne… 



 

Udfyld de manglende felter og klik ’Save’ 



 

Klik ’Publish to INFO’ 

Opslaget er nu online (I løbet af 5 minutter): 

https://www.manage2sail.com/da-DK/event/Vingsted#!/onb?tab=officialCommunication&classId=1beb96f6-

0639-45a5-a8c8-0136e3d9c542 

https://www.manage2sail.com/da-DK/event/Vingsted%23!/onb?tab=officialCommunication&classId=1beb96f6-0639-45a5-a8c8-0136e3d9c542
https://www.manage2sail.com/da-DK/event/Vingsted%23!/onb?tab=officialCommunication&classId=1beb96f6-0639-45a5-a8c8-0136e3d9c542


Klik på ‘PDF’ for at se opslaget… 

 

  



 

SailorAPP  
https://juryterminal.manage2sail.com/   
 

Sejleren kan via personligt login: 

• Indsende en protest/anmodning om godtgørelse 

• Bede om udskiftning i besætningen 

• Bede om udskiftning af udstyr 

• Oprette en resultat forespørgsel 

Login som en af bådende: 

DEN 10 – RFnnHl8jtL 
DEN 1396 – seQJhELMJ8 
DEN 1575 - ZviIZXgHh2 
DEN 1592 – VtglMdRSks 
DEN 16 – hOZ7Sn38MS 
DEN 1602 – hDrLLOQkN5 
 

 
  

https://juryterminal.manage2sail.com/


 

Lad os bede om en høring ved at vælge ’Hearing’ 

 

 



og opret en protest mod en anden båd. 

 

Vedhæft et billede til din protest… 

 

  



Vi kan herefter se de høringer vi har bedt om under ’My Hearing Requests’ 

 

Og under ’My Hearings’ kan jeg se alle de høringer der ligger jeg er/var indvoldveret i (den høring jeg vandt i 

Fredags). 

 

  



ORM – Oprettelse af høring: 
https://orm.manage2sail.com/production/Account/Login 

Brugernavn: kapsejladsleder 
Password: seminar2021 
 

Vi skal nu have oprettet den høring som sejleren har bedt om (den kan endnu ikke ses af modparten eller 

andre). 

 

Gå via ’Notice Board’ -> ’Hearing Request’ og vælg herefter ikonet  ud for den høring du som sejler lige 

har oprettet og nu skal have oprettet i systemet (Is Handeled X indikerer at den ikke er publiceret under ’Cases’ 

endnu). 

 

https://orm.manage2sail.com/production/Account/Login


 

Under Attachements kan du se evt. vedhæftede billeder etc. 

Tryk ’Set Handeled & Save & Create Case’ 

Herefter overføres data til en ny Case: 



 

Under ’Protest Time Limit’ click ’Load from test system’ og protest fristen hentes fra systemt. 



 

Hvis vi allerede nu ved hvornår og hvor høringen skal foregå udfyldes dette under ’Hearing Schedule 

Date/Time’ & ’Hearing Location’ 

Herefter gemmes casen med ’Save’. 

Og til sidst publiceres casen med info til den officieller opslagstavle (ONB) ved at trykke ’Publisk to INFO’ 

Herefter er casen offentlig og kan ses i Sailor Appen  

 



og på ONB: 

https://www.manage2sail.com/da-DK/event/Vingsted#!/onb?tab=hearingschedule&classId=1beb96f6-0639-

45a5-a8c8-0136e3d9c542 

 

 

  

https://www.manage2sail.com/da-DK/event/Vingsted#!/onb?tab=hearingschedule&classId=1beb96f6-0639-45a5-a8c8-0136e3d9c542
https://www.manage2sail.com/da-DK/event/Vingsted#!/onb?tab=hearingschedule&classId=1beb96f6-0639-45a5-a8c8-0136e3d9c542


Under høringen 
 

Gå til Cases og klik på case nummeret du vil arbejde med: 

 

Klik på ’Hearin’ tabben: 

 



’Hearing’ tabben indeholder reelt samme information som ’formular til afgørelse af høring’ + lidt ekstra. 

Informationen udfyldes under høringen af en person i protestkomiteen.  

Vær opmærksom på at i ikke er er flere personer der arbejder på protesten samtidig!  

 

Hvis mere end en cases høres samtidig skrives numrene på de andre cases i feltet: 

 

Det er dog stadig nødvendigt at opdaterer de andre cases med information ’se case 1’ i short decission og 

derefter lukke og publicerer dem.  



I bunden af tabben er det vigtigt at ændre ’Case Status’ til ’Closed’ når man er igennem høringen.  

 

Derved flyttes casen til afsluttede høringer når den gemmes og publiceres. 

Vær opmærksom på at ’Release Full Details To Public’ vil offentliggøre alle detaljer omkring høringen. Hvis 

denne ikke er valgt er det kun ’den korte afgørelse’. 

Gem den og tryk ’Publish to INFO’ 

Derefter figurerer casen ikke længere under protest ’Protesthøringer’ men kun under ’Jury’ + i Sailor App’en 

https://www.manage2sail.com/da-DK/event/Vingsted#!/onb?tab=hearings&classId=1beb96f6-0639-45a5-

a8c8-0136e3d9c542 

 

https://www.manage2sail.com/da-DK/event/Vingsted%23!/onb?tab=hearings&classId=1beb96f6-0639-45a5-a8c8-0136e3d9c542
https://www.manage2sail.com/da-DK/event/Vingsted%23!/onb?tab=hearings&classId=1beb96f6-0639-45a5-a8c8-0136e3d9c542


 

Registrering af straffe 
Under tabben ’Scoring Change’ registreres ændringer som skal implementeres i resultaterne. 

 

Tryk ’Save’  

I ser ikke den nye scoring change. Genopfrisk siden og derefter skulle den gerne fremgå. 

 

Click ’Close’ 

 



Du kan se om scoring changes er implementeret ved at klikke på ’Scoring changes’ og se om de er håndteret.

 

 

 

Regel 42 straffe 
Gå via ’Notice Board’ -> On water action’ og vælg herefter ’New’ 

 

 

  



Herefter indtastes data for regel 42 straffen som ikke fuldført straf: 

 

Klik ’Save’ 



o  

Vælg tabben ’Scoring change’ for at registrerer den ændring der skal implementeres i resultaterne. 

 

Vælg  ’+ Add scoring change’ 

 

 



 

klik’Save’ i højre side af skærmen 

 

Herefter vises scoring change ikke korrekt og det er nødtvendigt t geninlæse skærmbilledetm igen for at se 

scoring change. 
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