Appelsag nr. 5/2006
Mumm-Stelton Cup, Vedbæk Sejlklub, 1. oktober 2006.
Resumé:
Ved starten var der en hændelse mellem Victoria DEN 30 og Nordea DEN 6 tæt på det
bagbord startmærke. DEN 30 protesterede mod DEN 6 for brud på regel 11. Ved afhøringen
var der ikke mødt nogen repræsentant for DEN 6.
Protestkomitéens afgørelse:
Protestkomitéen besluttede at gennemføre høringen i henhold til RRS 63.3(b) uden at en
repræsentant for DEN 6 var tilstede. DEN 6 blev diskvalificeret for brud på RRS 12.
Appellantens bemærkninger:
DEN 6 appellerer afgørelsen. DEN 6 mener ikke at være blevet underrettet om at DEN 30 ville
protestere, og den er uenig i DEN 30’s fremstilling af situationen. Desuden fremfører DEN 6,
at den ikke blev underrettet om nogen protest ved aflevering af logblad efter sejladsen. Endelig
gør DEN 6 opmærksom på, at den ikke havde mulighed for at ændre kurs på grund af en tredje
båd til luv af DEN 6, som ikke holdt klar af denne.
Modpartens bemærkninger:
DEN 30 har i sine bemærkninger uddybet sin beskrivelse af hændelsesforløbet på vandet.
Protestkomitéens bemærkninger:
Protestkomiteen henviser til sejladsbestemmelsernes pkt. 4.7 som bl.a. siger: ”Det påhviler
enhver deltagende båd, indtil 1 time efter kapsejladsens afslutning at holde sig orienteret om
hvorvidt der er indgivet protest mod fartøjet. Dette gælder også afhøringer indkaldt af
kapsejlads- eller protestkomitéen ved opslag inden udløbet af denne frist. Det påhviler såvel
den protesterende som den part, der er indgivet protest imod, via sejladsbureauet at holde sig
orienteret om tidspunktet for afhøringen...”.
Protestkomitéen oplyser, at et opslag om protesten kom på den officielle opslagstavle kl. 14.50
og sejladsen afsluttedes kl. 15.40. Afhøringen fandt ifølge opslaget sted kl. 15.35.
Appel- og Regeludvalgets bemærkninger:
Sejladsbestemmelserne er ikke helt klare omkring hvordan en deltager underrettes om en
protest. Det burde klart fremgå, at en liste over protester ville blive opslået på den officielle
opslagstavle. Imidlertid meddeler sejladsbestemmelserne helt klart, at en deltager indtil 1 time
efter sejladsens afslutning aktivt skal undersøge, om der er indkommet protester. Dette har
DEN 6 ikke gjort og har derfor selv været skyld i, at den ikke var repræsenteret ved
afhøringen.
Appel- og Regeludvalgets afgørelse:
Protestkomitéens afgørelse opretholdes.
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