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Kapsejladsreglerne 2021-2024

• Over 200 godkendte submissions – vi forsøger at dække de vigtigste her.

• Alle relevante submissions kan ses i denne PDF. Vi refererer til disse på de senere 
slides.

• Husk, at blå sider er de vigtigste (for en sejler) og en streg i margin markerer en 
ændring.

https://www.sailing.org/tools/documents/StudyVersion20212024WorldSailingRacingRulesofSailing-%5B26383%5D.pdf


Typer af ændringer

• Reglen virker ikke efter hensigten.

• Reglen er svær at læse/forstå/oversætte.

• Konsekvensrettelser pga. andre rettelser (ofte i tillæg).

• Indbydelse og sejladsbestemmelser skal være korte: Reglerne tages med i 
Kapsejladsreglerne i stedet.

• Regler var ‘gemt’ i tillæg og manualer.



Indhold

• Ændringer til brug på banen.

• Ændringer til brug i protestlokalet.

• Andre ændringer, I bør studere.



Ændringer til brug 
på banen



Starte og fuldføre og straffe i 
forbindelse med starten
Definitioner og regel 30

Submission: 154-19



Kun skroget tæller I/IV

Ændring: Besætning og udstyr fjernet. Skrog er ikke bovspryd og ror, men er vinger på fx 
en 49er.

Hvorfor: Simplificere opgaven for kapsejladskomitéen. Lettere at se og bedømme 
(modsat ‘i normal position’, som før stod i definitionen fuldføre).

Definition starte 
og fuldføre



Kun skroget tæller III/IV

Definition starte 
og fuldføre



Kun skroget tæller III/IV

Definition starte 
og fuldføre



Ændring: Besætning og udstyr fjernet i I-flagsregel, Z-flagsregel, sort flags-regel og U-
flagsregel.

Hvorfor: Konsekvens af ændringen i definitionen starte/fuldføre.

Bemærk den manglende sletning i regel 30.4. Det er en fejl!

Kun skroget tæller IV/IV

Regel 30



Uændrede definitioner:

• Definition overlap: “… når dens skrog og udstyr i normal position er …”.

• Definition zone: Både zonen og hvorvidt en båd er i zonen er defineret udelukkende 
vha. skroget.

Udstyr kan stadig være relevant!

Definition overlap 
og zone



Sejle banen
Definition, regel 28, A5.1 og A10

Submission: 139-18 



Regel 28.2 ophøjet til en definition

Ændring:

• Det meste af regel 28.2 (snor-reglen) er blevet til en definition.
• Regel 28 er blevet simplificeret.
• I praksis ingen indholdsmæssig ændring.

Hvorfor: Det er lettere at referere til termen.

Definition sejle 
banen og regel 28



Ændring: Kapsejladskomitéen kan nu straffe en båd, som ikke har sejlet banen korrekt, 
uden om protestkomitéen.

• Hvis deltagerne er uenige, kan de anmode om godtgørelse.

Hvorfor: Mindske antallet af protester, som ofte ender på samme måde.

Regel A5.1 og A10

Ikke sejlet banen



Sikkerhedsinstruktioner
Kapsejladssignaler og regel 37

Submission: 123-19



Mere sikkerhed

Ændring: Ny regel, som ofte stod i sejladsbestemmelserne.

Hvorfor:
• Sikkerhed er vigtigt!
• Sejladsbestemmelserne forkortes.

Bemærk, at V nu ikke kan bruges som ‘vinkeflag’!

Regel 37



Prajning og plads til at stagvende
Regel 20.4

Submission: 155-18



Ændring: Helt ny regel. Alternativt signal skal benyttes, hvis
a) prajningen måske ikke kan høres, eller
b) hvis indbydelsen angiver det.

Hvorfor: Større og hurtigere både kræver større afstand og har dermed mindre 
sandsynlighed for at blive hørt. Det kan give et problem med sikkerheden.

Prajning

Regel 20.4



Hvis man forlader båden
Regel 48.2

Submission: 165-18



Du behøver ikke altid være om bord

● Ændring: En person, der er faldet over bord, skal være i kontakt med båden, før 
besætningen fortsætter med at sejle båden imod næste mærke. Tidligere skulle 
vedkommende være om bord, for at båden kunne fortsætte i kapsejladsen.

● Hvorfor: Er en kæntret optimist, der driver over mållinjen med barnet svømmende 
efter, fuldført? Det er den nu!

Regel 48.2



Tidsbegrænsning for rettelse af 
point
Regel 90.3(e)

Submission: 193-19



Ændring: Indbydelsen kan angive, at 
resultatlisten ikke skal ændres efter en 
vis tidsgrænse.

Hvorfor: Man vil ikke have ændringer af 
placeringer uger, måneder, år efter et 
stævne.

Pointgivning og tidsgrænse

Regel 90.3(e)



Ændringer til brug i 
protestlokalet



Protestskema
Formular til anmodning om / 
afgørelse af høring
Del 5



Nye formularer

Ændring:
• Ordet ‘protestskema’ findes ikke mere.
• Nu findes forsiden som ‘formular til anmodning om høring’ og bagsiden som ‘formular til 

afgørelse af høring’.
• World Sailing har ikke offentliggjort deres versioner endnu, så Dansk Sejlunion har af gode 

grunde heller ikke.

Hvorfor: Det er ikke altid en protest, og siderne bruges (næsten) aldrig af de samme 
mennesker.

Del 5



Støttepersoner
Definition, regel 1, 47, 62.1(d), 62.1(d), 63.9 og 64.5 

Submission: 142-17, 139-19, 169-19, 172-18, 177-19 



Støttepersoner skal kunne
straffes I/II
Ændring: Støttepersoner er tilføjet i regel 1 (sikkerhed), regel 47 (affald) og regel 
62.1(d) (godtgørelse ved brud på regel 2 og 69).

Hvorfor: Støttepersoner skal sidestilles med deltagere.

Regel 1, 47 
og 62.1(d)



Støttepersoner skal kunne
straffes II/II
Ændring:
• I en høring med en støtteperson som part, er alle de både, som denne støtter, også parter. 

Parter har ret til at være til stede og til at appellere!
• Det er gjort klart, hvordan man kan/skal straffe en støtteperson og de både, denne støtter.

Hvorfor: Det skal være muligt – på en fair måde – at straffe de både, den støtter.

Bemærk, at flere af disse ændringer allerede trådte i kraft 1. januar 2018.

Definition part, regel 
62.1(d), 63.9 og 64.5



Fair sejlads
Regel 2

Submission: 140-19



Kun DNE som straf

Ændring: Muligheden for DSQ fjernet, så straffen altid vil være en DNE.

Hvorfor: Det var (for) svært at finde på eksempler, hvor DSQ var passende.

Regel 2



Fritagelse for straf
Regel 43

Submission: 148-19,  153-19 og 164-19



Al fritagelse samlet ét sted

Ændring: Muligheden for fritagelse for straf 
i regel 64.1(a), 21 og 14(b) og er flyttet til 
en ny regel.

Hvorfor:
• Lettere at overskue.
• Hænger naturligt sammen med regel 44.

Regel 43



Godtgørelse
62.1(b)

Submission: 170-18



Regelbrud fra anden båd skal straffes

Ændring: Den båd, der brød en Del 2-
regel, skal tage en straf eller straffes. 
Ellers ingen godtgørelse!

Hvorfor: Et grundlæggende princip er, 
at deltagerne følger og håndhæver 
reglerne. Derfor skal de også 
håndhæves over for båden, der brød 
en Del 2-regel.

Regel 62.1(b)



I praksis

• DEN 4 og DEN 9 kolliderer. DEN 9 brød en regel i Del 2 og DEN 4 har 
fysisk skade. DEN 4 anmoder om godtgørelse.

• Tidligere kunne DEN 4 nøjes med sin egen forklaring om DEN 9’s 
regelbrud. Evt. benytte DEN 9 som vidne.

• Dette tillades ikke længere. Del 2-regelbruddet skal i stedet “bevises” 
ved at DEN 4 enten
• protesterer mod DEN 9, eller
• overbeviser protestkomitéen om, at DEN 9 tog en straf.

• Generelt pålægger det mere arbejde til båden, der ønsker godtgørelse.

Regel 62.1(b)



Andre ændringer, I 
bør studere



Andre regelændringer

• Regel 3:
• Var tidligere regel 4, så ingen indholdsmæssig ændring. Men hver gang man 

henviser til den i indbydelsen eller sejladsbestemmelserne, skal man huske, det 
nu er regel 3.

• Regel 14:
• Nu skal du sejle inden for den (mærke-)plads, du er berettiget til.

• Regel 16.2:
• Gælder nu kun på kryds.

• Regel 18.1:
• Den markerede ændring er “bare” flyttet fra regel 18.2(d). I praksis ingen 

indholdsmæssig ændring.



Andre regelændringer

• Regel 35:
• Tidsfrister starter først, når en båd, der ikke er tyvstartet, går i mål.

• Regel 42.3(c):
• Reglen gælder også på kryds.
• Tilladt at pumpe et ubegrænset antal gange for at starte foiling.

• Regel 50.1(b) - opdatering til den trykte regelbog:
• ‘6 kg’ skal erstattes med ‘2 kg, hvor klassereglerne dog kan foreskrive en anden 

maksimalvægt på op til 4 kg’.

• Regel 63.6(a) og (d):
• Andenhåndsinformation tilladt, men protestkomitéen kan tillægge det den vægt, 

den finder passende.



Andre regelændringer

• Regel 64.1:
• En afvejning af sandsynlighed skal benyttes.
• Formanden har en ekstra stemme.
• Sagstypen (protest, godtgørelse mv.) kan ændres under høringen.

• Regel 64.6:
• Giver mulighed for en mildere straf, når en båd inden for protestfristen 

rapporterer et brud på en regel med skønsmæssig straf.

• Tillæg K og L:
• Disse findes nu kun online og kan dermed bliver opdateret løbende.

• Indbydelse:
• Flere regler tillader nu kun ændringer/tilføjelser til reglen i indbydelsen.
• Kontrollér jeres sejladsbestemmelser for regelændringer, som måske i stedet skal 

i indbydelsen.


