Appelsag nr. 2/2008

Torm Grand Prix, Bønnerup Strand, 3.-4. maj 2008, Laser Radial

Resumé:
Laser Radial sejlede outer loop på en trapezbane i 1. sejlads søndag. Før målgang skulle feltet
sejle fra gate-bundmærket på outer loop til et mærke til læ for mållinien for herfra at krydse i
mål. Imidlertid var det sidste mærke ikke på plads, da feltet passerede den læ gate. Feltet
sejlede derfor direkte mod mållinien. Idet de førende både var meget tæt på mållinien sejlede
en officialbåd med mærket ombord fra mållinien til bundmærkets position og udlagde
mærket. To eller tre deltagere sejlede derefter til bundmærket og rundede det. To af disse
protesterede mod de øvrige for ikke at have omsejlet banen korrekt, men deres protester blev
afvist som ugyldige.
Protestkomitéen udfærdigede derefter en protest mod kapsejladskomitéen. Ved behandlingen
af denne protest blev alle deltagere hørt som vidner om deres placering ved den læ gate på
outer loop. Protestkomitéen besluttede at tildele godtgørelse ved at lade placeringerne ved
gate-mærkerne bestemme pointgivningen i sejladsen. Ved offentliggørelsen af denne
afgørelse blev det meddelt, at den kunne appelleres til DS.
Protestkomitéens afgørelse:
DEN 192693, der ikke havde rundet bundmærket og var sejlet over mållinien som nr. 3, fik
ved denne afgørelse point som nr. 5. DEN 192693 mente derfor, at dens placering var
forringet gennem protestkomitéens afgørelse og ønskede at søge om godtgørelse. Der er
forskellige opfattelser af forløbet omkring dette, men anmodningen blev ikke behandlet af
protestkomitéen ved stævnet. Protestkomitéen har efterfølgende gjort dette og afvist
anmodningen. Denne afgørelse har DEN 192693 appelleret.
Appellantens bemærkninger:
Appellanten mener at have fået sin placering forringet i forhold til placeringen i mål og
anfører også, at sejladsen efter hendes mening burde opgives på grund af forvirringen
omkring det manglende bundmærke.
Protestkomitéen/arrangørens bemærkninger:
Protestkomitéen bemærker, at sejladsen var sportsligt helt i orden frem til feltets passage af
gate-mærkerne, og at den trufne afgørelse derfor er den mest retfærdige for alle deltagere.
Appel- og Regeludvalgets bemærkninger:
Det er væsentligt, at DEN 192693 passerede mållinien uden at have rundet det sidste mærke.
Den havde således ikke omsejlet banen korrekt og skulle derfor have point som ”ikke
fuldført” uanset at den var ”taget i mål”. Imidlertid var det kapsejladskomitéens fejl, der
gjorde at DEN 192693 ikke rundede det sidste mærke. Protestkomitéens godtgørelse
forbedrer resultatet for DEN 192693 ved at give den point som nr. 5, svarende til placeringen
umiddelbart før kapsejladskomitéens fejl skabte forvirring i feltet. I lyset af denne forvirring
er den valgte godtgørelse også den mest retfærdige for de sejlere, der valgte at runde det sent
udlagte bundmærke.

Protestkomitéen burde formelt have indkaldt til en høring om godtgørelse, hvor alle
deltagerne var parter, hørte alle forklaringer og kunne udtale sig. Ved kun at have
kapsejladskomitéen og protestkomitéen som parter opstod der formelle problemer for de
sejlere der måtte ønske at appellere, idet de efter reglerne ikke var parter i sagen.
Appel- og Regeludvalgets afgørelse:
Protestkomitéens afgørelse opretholdes.
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