Appelsag nr. 3/2003

Aabenraa Sejl Club, JNOM for E-jolle, 12.-14. juli 2003.

Resumé:
Ved stævnet anvendtes reglernes Tillæg N om øjeblikkelige straffe ved protester på vandet mod både,
der vurderes at bryde regel 42, Fremdrivningsmidler.
I stævnets 3. sejlads protesterede juryen to gange mod NOR 349. Første protest blev signaleret på 1.
lænseben. NOR 349 udførte en 720°-vending og fortsatte derefter sejladsen. Anden protest blev
signaleret på sejladsens sidste lænseben. NOR 349 udgik da af sejladsen. Efter sejladsen indgav NOR
349 en anmodning om godtgørelse med den begrundelse, at de handlinger, der havde ført til
protesterne, var tilladte efter regel 42 og ISAF-fortolkningerne af denne regel, og at det således var
fejlagtigt at protestere mod NOR 349.
Protestkomitéens afgørelse:
Protestkomitéen nægtede godtgørelse med den begrundelse, at NOR 349 havde pumpet, og at komitéen
ikke havde grund til at betvivle observationerne fra de af dens medlemmer, som havde protesteret.
Protestkomitéens bemærkninge r:
Protestkomiteen bemærker til appellen, at NOR 349 ved henholdsvis at udføre en 720°-vending og
udgå af sejladsen har anerkendt sine regelbrud i henhold til reglernes Tillæg N.
Appel- og regeludvalgets bemærkninger:
Protestkomitéens kendsgerninger er mangelfulde. Det fremgår ikke, hvilket brud på regel 42, der blev
observeret i hvert enkelt tilfælde, og kendsgerningerne beskriver ikke de to protester med gult flag mod
NOR 349. Ud fra beskrivelsen fra NOR 349 og protestkomiteens bemærkninger kan det dog fastslås, at
fremgangsmåden i Tillæg N er fulgt ved begge protester. NOR 349 har da ved at udføre en øjeblikkelig
straf i henhold til Tillæg N i begge tilfælde anerkendt sit regelbrud. Betingelsen i regel 62.1 om at
placeringen er forringet uden egen skyld kan således ikke være opfyldt.
Appel- og regeludvalgets afgørelse:
Protestkomitéens afgørelse opretholdes.
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