Appelsag nr. 3-2005
Aftenmatch i Svanemøllen 8. juni 2005: Denice mod Olga.
Resumé:
Kort før startsignalet sejlede tre både på styrbord halse mod startlinien for at starte tæt ved det
styrbord startmærke, hvor der var stor fordel.
Olga og Unica overlappede og Denice sejlede fra klar agter ind mellem de to både med lidt større
fart. Da der blev etableret overlap mellem Olga og Denice prajede Denice 4 gange Olga, som lå
med slækkede sejl, om at luffe og give plads. Det skete imidlertid ikke. Der var ikke både til luv
af Olga, der forhindrede Olga i at luffe. Derimod kunne Denice ikke falde af eller slække på
sejlene på grund af Unica, der lå ca. 1 m til læ. Denice’s styrbord vanter kolliderede med Olgas
bom. Denice prajede også ”protest” efter hændelsen. Det viste sig senere, at Denice’s vanter var
blevet beskadiget ved kollisisonen.
Efter sejladsen protesterede Denice mod Olga.
Protestkomitéens handlinger:
Protestkomitéen accepterede Denice’s protest, selv om der ikke havde være vist protestflag ved
hændelsen, idet skaden først blev opdaget senere.
Protestkomitéen diskvalificerede Olga for overtrædelse af regel 11 for som luv båd ikke at have
holdt klar af en læ båd.
Appel- og Regeludvalgets bemærkninger:
Protestkomitéen har accepteret at høre protesten, selv om der ikke blev vist protestflag ved
hændelsen. Det er sket i henhold til regel 60.3(a)(1) med henvisning til at skaden først blev
konstateret efter hændelsen. Udvalget tager dette til efterretning, men bemærker at den formelt
korrekte anvendelse af reglen indebærer, at protestkomitéen selv protesterer mod en eller flere
involverede både. Denne fejl har dog ikke stillet nogen af de implicerede både ringere ved
afhøringen, hvor begge parter var repræsenteret. Protestkomitéens kendsgerninger er
tilstrækkelige til, at der kan træffes en afgørelse.
Appel- og Regeludvalgets afgørelse:
Protestkomitéens afgørelse opretholdes.
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