SAG 1/2017
DM SPÆKHUGGER, SEJLKLUBBEN SUNDET, 18-20 AUGUST, 2016
Resumé:
DEN 63 protesterede mod skipperen på DEN 109 for brud på regel 69.1(a) ved bevidst at
bruge sejl, som ikke overholdt klassereglerne. Stævnet sluttede 20. august 2016. Protesten
blev fremsendt pr. email til formanden for protestkomiteen den 1. maj, 2017.

Protestkomitéens handling og afgørelse:
Protesten blev videresendt til den organiserende myndighed for at afgøre, hvem der skulle behandle
protesten. Den organiserende myndighed besluttede i overensstemmelse med regel 69.2(g), at den
oprindelige protestkomité skulle behandle sagen.
Protestkomiteen valgte at betragte protesten og det tilhørende notat som en rapport i henhold til
regel 69.2(a). Protestkomitéen foretog sin egen undersøgelse og besluttede i henhold til regel
69.2(b), at den ikke ville indkalde til en høring om en mulig overtrædelse af regel 69.1(a).
Denne afgørelse har DEN 63 appelleret.
Appel- og Regeludvalgets bemærkninger:
Protestkomitéen har handlet korrekt i i henhold til regel 69.1(c). Det er protestkomitéens
suveræne beslutning, om den vil indkalde til en høring eller ej.
DEN 63’s valgte at appellere denne afgørelse. Denne appel er imidlertid ugyldig, da regel
70.1(a) siger, at kun en part i en høring kan appellere. For det første var der ingen høring,
og for det andet ville DEN 63 ikke have været part, selv om der havde været en høring.
Tilbage udestår, om Appel- og Regeludvalget som national myndighed kunne betragte
appellen som en rapport under regel 69 og på det grundlag overveje at indkalde til en høring
under regel 69. I de gældende kapsejladsregler er reglerne for den nationale myndigheds
handlinger i henhold til regel 69 flyttet fra regel 69 til World Sailing Regulation 35 (se regel
69.3).
Regulation 35 beskriver forskellige handlemuligheder afhængigt af stævnets type. Et
Danmarksmesterskab falder ind under ”Other Events” (Del D) i Regulation 35. I henhold til
Regulation 35.5.2 skal en rapport om upassende adfærd behandles af protestkomitéen. I
henhold til Regulation 35.5.4 kan den nationale myndighed kun handle, når den modtager
en rapport fra en protestkomité, der har straffet en deltager over et vist niveau. Det er ikke
tilfældet i denne sag.
Regulation 35 indeholder også en del om ”Any Other Disciplinary Complaints” (Del E). Men
i henhold til Regulation 35.6.1 kan denne del kun anvendes, såfremt ingen andre dele i
Regulation 35 kan anvendes, hvilket ikke er tilfældet.
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I forhold til sagens substans opfordrer udvalget til, at Spækhuggerklassen sammen med
Teknisk Udvalg i Dansk Sejlunion får præciseret klassereglerne. Det er uholdbart, at der
kan være uenighed om, hvilke sejl der er lovlige.

Appel- og Regeludvalgets afgørelse:
Appellen er ikke gyldig, og Appel- og Regeludvalget kan derfor ikke behandle den.
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