ANMODNING OM STADFÆSTELSE 2/2019
PALBY FYN CUP 2019, 24.-25. MAJ, BOGENSE SEJLKLUB
Resumé:
Efter sejladsen indgav DEN 489 en protest mod DEN 423 for at have benyttet en spilerstage,
som ikke fremgik af bådens DH-målebrev.

Protestkomitéens handling og afgørelse:
Protestkomitéen fastslog som kendsgerning, at DEN 423 havde ført spilerstage på et skødet
forsejl. Længden af spilerstagen (SPL) var ikke registreret i bådens målebrev. Båden var
indmålt med asymmetrisk spiler.
Protestkomitéen fandt det uklart, om det ifølge DH er tilladt at spile en fok med stage, når
SPL ikke er registreret i målebrevet, og henviste i henhold til regel 64.3(b) spørgsmålet til
Teknisk Udvalg (TU) under DS, der har ansvar for tolkning af DH-reglen.
Svaret fra TU var, at det ikke er tilladt at benytte spilerstage under kapsejlads, når SPL ikke
er registreret, men at denne afgørelse var en tolkning baseret på en intention i DH-reglen.
TU ønskede, at spilerstagen blev målt og SPL indsat i målebrevet, hvorefter bådens
placering skulle genberegnes.
Protestkomitéen meddelte dette til DEN 423 som afgørelse i henhold til 64.3(b), men valgte
at henvise afgørelsen til Appel- og Regeludvalget i henhold til regel 70.2 efter udløb af
appelfristen.

Protestkomitéens kommentarer:
Protestkomitéen anfører, at den først modtog et svar fra TU, som den fandt meget uklart,
hvorfor den bad om uddybning. Først efter at have modtaget denne mente komitéen at
kunne formulere en afgørelse, men den mente, at afgørelsen burde henvises til Appel- og
Regeludvalget til stadfæstelse eller korrektion.

Appel- og Regeludvalgets kommentarer:
I DH-reglens punkt 4.2.4 står: ”Såfremt båden indmåles med asymmetrisk spiler skal SPL
være registreret, såfremt denne anvendes.” Dette kan efter Appel- og Regeludvalgets
mening kun tolkes sådan, at en spilerstage ikke må anvendes under kapsejlads, dersom
SPL ikke er registreret, hvilket ikke var tilfældet.
Det er uheldigt, at DH-reglen ikke klart anfører, hvad der gælder for den fysiske spilerstage,
og i stedet kun omtaler et mål, der dog i forhold til anvendelse må betragtes som en
betegnelse for den fysiske spilerstage. TU opfordres til at tydeliggøre forholdene omkring
brug af spilerstage i kommende udgaver af DH-reglen.
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Appel- og Regeludvalgets afgørelse:
Protestkomitéens afgørelse korrigeres således, at DEN 423 skal have målt SPL og
anvende dette mål i fastlæggelse af et korrekt GPH-tal. På baggrund af den procentvise
afvigelse, som konstateres på GPH, skal DH-reglens punkt 5.3.9.1 (Afgørelse af
måleprotester) anvendes til at fastlægge bådens placering i sejladsen og evt.
placeringsstraf.
DANSK SEJLUNION
Appel- og Regeludvalget
25. september 2019
Jacob Mossin Andersen Line Juhl
Bjørn Anker-Møller
Torben Precht-Jensen
Henrik Dorph-Jensen
Jan Stage
Paw Hagen

Side 2 af 2

