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Resumé:
Under afvikling af starten af stævnets 4. sejlads d 16/9-2012 for Europe joller udfor Vedbæk
Sejlklub signalerede kapsejladskomiteen sort flag.
DEN 1738 observeredes på banesiden af startlinjen umiddelbart før startsignalet og blev
noteret BFD.
DEN 1738 anmodede efter dagens sejladser om godtgørelse, idet han ikke mente at have
været over linjen før starten.
Protestkomitéens handling og afgørelse:
Protestkomiteen fastlagde i sine kendsgerninger, at DEN 1738 havde været på banesiden 5
sekunder før starten, der var underlagt sort flags reglen, samt at DEN 1738 var observeret af
linjebåden. Protestkomiteen konkluderede, at DEN 1738 havde brudt regel 30.3, og at den
ikke var berettiget til godtgørelse.

Appellantens kommentarer:
Appellanten anfører i sin appel, at protestkomiteens kendsgerninger er mangelfulde, idet de
ikke inkluderer vidneforklaringer, samt at de anførte kendsgerninger nærmere har karakter af
konklusioner.
Herefter anføres en række kommentarer til forløbet med henvisninger til vidner samt
argumenter for appellantens påstand om at være berettiget til godtgørelse. Det slås fast, at
alle kommentarer allerede er fremført under høringen af anmodningen om godtgørelse.
Afslutningsvis konkluderer appellanten, at der mangler faktiske kendsgerninger i
protestskemaet, at det virker som protestkomiteen ikke har taget stilling til hørte vidner, og at
protestkomiteens afgørelse ønskes omstødt, således at han genindsættes i resultatlisten med
sin opnåede placering i 4. sejlads.
Protestkomitéens kommentarer:
Protestkomiteen gennemgår de vidneforklaringer, der ligger til grund for de fastlagte
kendsgerninger og redegør for, hvorledes DEN 1738 er observeret, samt identificeret af
kapsejladskomiteen.

Appel- og Regeludvalgets kommentarer:
Ifølge regel 70.1 kan kendsgerningerne i en protestkomites afgørelse ikke appelleres. Ifølge
tillæg F.5 skal protestkomiteens kendsgerninger accepteres af den nationale myndighed
undtagen, når den afgør, at de er utilstrækkelige.
I den aktuelle sag har protestkomiteen fastlagt som kendsgerning, at appellanten var over
startlinjen 5 sek. før startsignalet, samt at linjebåden observerede dette. Det fremgår af
protestkomiteens kommentarer til denne appel, at disse kendsgerninger er fastlagt som følge
af protestkomiteens afhøring af appellanten, kapsejladskomiteen (repræsenteret ved
banelederen) samt vidner.
Der er intet krav om, at protestkomiteen i sin afgørelse skal referere vidneforklaringer eller
anføre, hvorledes den er nået frem til de fastlagte kendsgerninger.
Udvalget finder, at de fastlagte kendsgerninger er fuldt ud tilstrækkelige til at basere en
afgørelse på.
Appel- og Regeludvalgets afgørelse:
Appellen tages ikke til følge. Protestkomiteens afgørelse opretholdes.
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