Appelsag nr. 4/2003

Aabenraa Sejl Club, Guldpokal 2003 for Nordisk Folkebåd, 12.-16. august 2003

Resumé:
Ved starten af stævnets 2. sejlads var der en hændelse mellem DEN 873 og DEN 856. DEN 873
indleverede før udløbet af protesttiden en protest mod DEN 856 for brud på regler i
Kapsejladsreglernes Del 2.
Ved starten af afhøringen konstaterede protestkomiteen, at DEN 873 havde vist protestflag men
ikke prajet som krævet i regel 61.1(a). Protestkomitéen afviste derfor protesten som ugyldig.
Af protesten fremgik det imidlertid, at der havde været en kollision mellem bådene, med alvorlig
skade på DEN 873 til følge. Protestkomitéen valgte derfor at protestere i henhold til regel 60.4.
Da protestkomitéen underrettede parterne om, at protesten fra DEN 873 var ugyldig, udleverede
den samtidigt et protestskema, hvoraf det fremgik, at den protesterede mod DEN 856 for
overtrædelse af regel 14. Afhøringen blev afholdt umiddelbart efter. Under afhøringen gjorde
protestkomitéen klart, at den også betragtede DEN 873 som part i protesten. DEN 873 havde ikke
nogen indvendinger mod dette. Repræsentanter for begge både var til stede under hele
afhøringen.

Protestkomitéens afgørelse:
Protestkomitéen diskvalificerede begge både, DEN 873 for at have brudt regel 11 og 14 og DEN
856 for at have brudt regel 16.1 og 14(b).
Denne afgørelse har DEN 856 appelleret med henvisning til, at protestkomitéen alene protesterer
på baggrund af information i protesten fra DEN 873, samt at de fastlagte kendsgerninger ikke er
korrekte.

Appel- og regeludvalgets bemærkninger:
Formålet med regel 60.4 er at give en protestkomité mulighed for at behandle sager om
hændelser med alvorlig skade, selv om der ikke foreligger en gyldig protest. Reglen giver således
en protestkomité mulighed for at protestere mod enhver indblandet båd, når blot den har
modtaget ”en rapport om en hændelse, som kan have forårsaget alvorlig skade på materiel eller
personer”. Protestkomitéen valgte at betragte den ugyldige protest som en sådan rapport. Dette er
helt i overensstemmelse med reglen.

Protestkomitéen orienterer under afhøringen DEN 873 om, at den også er part i protesten. Denne
fremgangsmåde er ikke i overensstemmelse med regel 61.2. Men DEN 873 gør ingen indsigelser
under afhøringen og har ikke appelleret afgørelsen.
DEN 856 appellerer også de kendsgerninger, som protestkomitéen har fastlagt. I henhold til regel
70.1 kan protestkomitéens kendsgerninger ikke gøres til genstand for appel.
Appel- og regeludvalgets afgørelse:
Protestkomitéen har i sin behandling af DEN 856 handlet i overensstemmelse med reglerne. Dens
afgørelse opretholdes.
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