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Forkortelser:
ARU

Appel- og Regeludvalget

DIF

Danmarks Idrætsforbund

DIF-DM

Danmarks Idrætsforbunds Danmarksmesterskab

DM

Danmarksmesterskab

DS

Dansk Sejlunion

DS-DM

Dansk Sejlunions Danmarksmesterskab

DS-klub

Sejlklub, som er medlem af Dansk Sejlunion

KO

Klasseorganisation

NordicSF

Nordic Sailing Federation

RRS

Kapsejladsreglerne (Racing Rules of Sailing)

UDM

Ungdomsdanmarksmesterskab

UDMOH

Ungdomsdanmarksmesterskab for Optimister (Hold)

WS

World Sailing
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1

GENERELLE STATUTTER

1.1

REGLER OG BESTEMMELSER
Danmarksmesterskaber i sejlsport (DIF-DM, DS-DM og UDM) er underlagt følgende regler:
a) WS’ kapsejladsregler (RRS) med DS’ og NordicSF’s forskrifter
b) Statutter for Danmarksmesterskaber i sejlsport
c) WS’ standard sejladsbestemmelser til Match Race, når disse bestemmelser er
relevante
d) DIF’s ”Fællesbestemmelser for DIF’s DM’er” (ved DIF-DM’er)

1.2

STÆVNETS TITEL
Betegnelsen Danmarksmesterskab må alene anvendes ved de anerkendte mesterskaber,
jf. bilag 3.1.
I omtalen af et anerkendt mesterskab (indbydelse, sejladsbestemmelser, program,
resultatliste, pressemeddelelser m.m.) skal formuleringen ”Danmarks Idrætsforbunds
Danmarksmesterskab” indgå for et DIF-DM og formuleringen ”Dansk Sejlunions
Danmarksmesterskab” skal indgå for et DS-DM. Formuleringen ”Dansk Sejlunions
Ungdomsdanmarksmesterskab” skal indgå for et DS-UDM. Tal i parentes ved UDM(15),
UDM(19), UDM(20) og UDM(23) henviser til den maksimale alder for deltagere ved det
pågældende UDM. Se 1.4.3 og Bilag 3.1.
Mesterskabstitlerne kan anvendes sammen med et sponsornavn.

1.3

STATUTTERNES GYLDIGHED

1.3.1

Myndighed
DM-statutterne udarbejdes og administreres af DS’ kapsejladsansvarlige. Ændring af
statutterne skal efter høring af ARU godkendes af DS’ bestyrelse. Statutterne kan ikke
uden dispensation ændres i indbydelse, sejladsbestemmelser eller andre dokumenter i
forbindelse med DM.

1.3.2

Dispensation
DS’ kapsejladsansvarlige behandler og afgør ansøgninger om dispensation fra statutterne.
Ansøgninger skal i givet fald være fremsendt senest 3 uger før stævnet. Dispensation for
punkterne 1.2 til og med 1.4.2. afgøres dog af DIF eller af DS’ bestyrelse efter indstilling
fra DS’ kapsejladsansvarlige.

1.3.3

Overtrædelser
Overtrædelser af statutterne med betydning for stævnets resultat behandles endeligt af
Appel- og Regeludvalget, idet der skal foreligge en gyldig protest og appel. Hvis retten til
appel er nægtet, er protestkomitéens afgørelse gældende. Overtrædelser med mulig
indvirkning på stævnets gyldighed som DM behandles af DS’ kapsejladsansvarlige.
Alvorlige overtrædelser behandles dog som foreskrevet i DS’ vedtægter § 26 og § 27.

1.4

KRAV TIL DELTAGERE OG BÅDE

1.4.1

Titlen ”Danmarksmester”
Titlen ”danmarksmester” og medalje(-r) tilfalder den bedst placerede besætning, hvor
ethvert besætningsmedlem er medlem af en DS-klub, uanset nationalitet.

1.4.2

Antal deltagere
Det er en betingelse for, at mesterskabet kan anerkendes, at der i mindst én sejlads
starter mindst det antal både, som fremgår af nedenstående tabel, hvor ethvert
besætningsmedlem er medlem af en DS-klub:
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OL-klassebåde
Kølbåde
To-mandsjoller
En-mandsjoller
Brætter
Matchrace
Klubhold
UDMOH
1.4.3

DIF-DM/DS-DM
5
10
10
15
15
8
12
8

UDM
5
5
10
10
-

Alder og køn
Unge kan deltage ved UDM til og med det år, de fylder den alder, der er gældende for
klassen ifølge bilag 3.1.
Såfremt klassen har UDM-status, men der ikke afholdes et separat UDM-arrangement, kan
titlen ”Ungdomsdanmarksmester” tildeles til den bedst placerede ungdomsbesætning ved
klassens DM uanset antallet af unge deltagere. Dette skal fremgå af indbydelsen.
Begge køn kan konkurrere sammen eller i adskilte konkurrencer, som det er praksis i
klassen.
Såfremt hvert køn har mesterskabsstatus ifølge bilag 3.1, kan kønnene konkurrere i
blandet felt eller i adskilte felter. Sejles der i blandet felt, tildeles titler/medaljer til de
bedst placerede af hvert køn uanset antallet af sejlere af hvert køn. Dette skal fremgå af
indbydelsen.

1.4.4

Medlemskab af sejlklub og klasseorganisation
Alle besætningsmedlemmer skal være medlem af en sejlklub, som er tilsluttet en national
myndighed under WS.
Ved UDM kan der ikke kræves medlemskab af en klasseorganisation (KO).

1.4.5

Klassebevis/målebrev/startlicens
Deltagelse i DM forudsætter, at der til båden er udstedt et gyldigt
klassebevis/målebrev/startlicens. Dog kan udenlandske både, der tilhører en klasse, som i
Danmark er anerkendt af DS, deltage i klassens DM med en erklæring fra KO, om at båden
er i overensstemmelse med klassens regler.

1.4.6

Deltageres forfald efter tilmelding
Får en deltager forfald (sygdom, rejse o. lign.) efter tilmelding og før afslutning af
mesterskabet, kan en reserve indsættes i stedet, såfremt kapsejladskomitéen efter skriftlig
ansøgning godkender udskiftningen. Eventuelle medaljer tildeles efter kapsejladskomitéens
afgørelse.

1.5

AFVIKLING AF DM

1.5.1

Organiserende myndighed
Den organiserende myndighed er en DS-klub. Ved DM i Match Race og ved UDM i joller
udpeges DS-klubben af DS’ kapsejladsansvarlige. Ved alle andre DM’er udpeges DSklubben af KO. Ved DM for OL-klasser, kan DS’ kapsejladsansvarlige udpege den
organiserende myndighed, såfremt KO ikke har gjort dette før 1. april samme år.

1.5.2

Termin, format og sted
DM arrangeres én gang årligt.
Termin, format og sted skal for alle DM’er offentliggøres på klassens
kommunikationsplatform senest den 1. april samme år og samtidig meddeles DS.
For OL-klasserne skal DM gennemføres som et enkelt stævne, og termin og sted for DM
skal godkendes af DS’ kapsejladsansvarlige, der tilstræber, at disse DM’er gennemføres
samlet og afstemt i forhold til internationale mesterskaber i klasserne.
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For UDM i joller træffer DS’ kapsejladsansvarlige beslutning om termin, format og sted.
For øvrige klasser og DM’er træffer KO beslutning om termin, format og sted sammen med
den organiserende DS-klub. Disse DM’er kan gennemføres som et enkeltstående stævne,
som en serie af stævner eller som en serie afsluttet med et finalestævne.
Såfremt DM gennemføres som en serie af stævner, skal disse alle gennemføres i Danmark
(med mindre, der er søgt og opnået dispensation for dette krav). Alle stævner i en
danmarksmesterskabsserie skal offentliggøres inden 1. april samme år, og det skal fremgå
af både indbydelse og sejladsbestemmelser, at det enkelte stævne indgår i en DM-serie.
Disse statutter skal være gældende for alle stævner, der indgår i serien, bortset fra, at
kravet vedr. deltagerantal skal gælde for det samlede antal tilmeldte ved noget stævne i
serien.
De særlige statutter i kapitel 2 kan ændre ovenstående hovedregler.
1.5.3

Indbydelse, tilmelding og administration
Senest fire uger inden første sejladsdag skal DS-klubben i samarbejde med KO
offentliggøre indbydelse som foreskrevet i RRS 89.2. Indbydelsen fremsendes samtidigt til
DS’ sekretariat sammen med navne på baneleder og formand for protestkomite samt
stævneleder/kontaktperson. Disse skal fremgå af indbydelsen. Endvidere skal det fremgå,
hvorvidt der er dømning på vandet for brud på RRS 42.
Såfremt DM gennemføres som en serie af stævner, kan der enten indbydes samlet til hele
serien eller til hvert stævne for sig. Fire ugers-fristen nævnt herover gælder for hver
indbydelse. Kravet om oplysninger om stævneleder, baneleder og formand for
protestkomité gælder kun for det sidste stævne i DM-serien.
Ved tilmeldingen skal deltagerne oplyse navn, nationalitet og sejlklubmedlemskab for
samtlige besætningsmedlemmer. Ved UDM skal deltagerne tillige oplyse fødselsdato og -år
for hvert besætningsmedlem.
Deltagelseskriterier samt procedure for tilmelding til UDM Optimist fastlægges af DS
kapsejladsansvarlige efter høring af KO, og disse skal offentliggøres i indbydelsen.
Mesterskabet skal administreres på en åben, digital platform, således at enhver relevant
information om stævnet og sejladserne er tilgængelige der. Det gælder fx (men ikke kun)
indbydelse, tilmeldinger, sejladsbestemmelser, program, ændringer i sejladsbestemmelser,
deltagerliste, resultater, officielle meddelelser, meddelelser om protester, nyheder mv.

1.5.4

Måling og kontrol
Kontrol med klassebeviser/målebreve/startlicenser påhviler den organiserende myndighed
og skal være foretaget inden første sejlads i mesterskabet.
Deltager den på klassebeviset/målebrevet/startlicensen anførte ejer ikke i mesterskabet,
skal den organiserende myndighed afkræve besætningen en låneerklæring. Dette gælder
dog ikke ved UDM, når der sejles i klubejede både.
Den organiserende myndighed aftaler med KO hvilke målekontroller, der skal finde sted,
og hvem der fungerer som måler ved stævnet. Denne person har også til opgave at
vejlede protestkomitéen i henhold til RRS 64.3(b).

1.5.5

Minimum - og maksimumvindhastighed
Eventuel minimum- og maksimumvindhastighed for ikke at starte og for at opgive en
sejlads, fastlægges af den organiserende myndighed og meddeles i indbydelsen og i
sejladsbestemmelserne.
Ved UDM kapsejles der ikke ved vindstyrker over 12 m/sek. målt af kapsejladskomitéen.
Dette gælder dog ikke ved windsurfing/brætsejlads.

1.5.6

Protestkomité, nægtelse af appel, baneledelse, dømning på vandet samt opmænd
En protestkomité på mindst tre kompetente personer, hvoraf formanden skal have licens
som National Dommer, skal i overensstemmelse med RRS behandle og afgøre alle
protester. Protestkomitéen skal være uafhængig af kapsejladskomitéen, og deltagere ved
stævnet kan ikke være medlemmer af protestkomitéen.
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Hvis DM er led i en udtagelse til f.eks. VM eller EM, kan retten til appel nægtes i henhold til
RRS 70.5 med tilhørende NordicSF forskrift.
Sejladserne skal ledes af en baneleder med licens som National Baneleder.
Såfremt DM gennemføres som en serie af stævner, skal kravet vedr. National Baneleder og
National Dommer kun gælde for seriens sidste stævne eller finalestævne - bortset fra, at
ved DM for Klubhold (Sejlsportsligaen) skal alle sejladser ledes af en National Baneleder.
Navne på baneleder og protestkomitéens medlemmer skal fremgå af
sejladsbestemmelserne.
Kravene vedr. protestkomité og baneledelse gælder ikke for Kite Freestyle og for
windsurfing/brætsejlads Freestyle og Wave Performance.
Såfremt KO og den organiserende myndighed beslutter, at der skal ske dømning på vandet
for brud på RRS 42, skal dette ske i overensstemmelse med bestemmelserne i RRS tillæg P
og klassens egne regler. Dette skal fremgå af sejladsbestemmelserne.
1.5.7

Resultatliste og vindere
Danmarksmester er den besætning, som ifølge RRS 90.3 og tillæg A opnår laveste
pointsum efter evt. fratræk af dårligste sejlads(er).
Hvis der sejles med én samlet start i en klasse (f.eks. herre/damer eller voksen/ungdom)
udarbejdes kun én samlet resultatliste. Se også pkt. 1.4.3.
I pointberegningen må kun indgå point fra andre stævner, hvis der er tale om en DM-serie,
jf. 1.5.2.
For DM i Match Race, se pkt. 2.2.3.
For DM i Kite Freestyle og windsurfing/brætsejlads Freestyle og Wave Performance gælder
disse discipliners sædvanlige pointsystemer.

1.5.8

Medaljer og præmier
Under forudsætning af at statutternes krav til indbydelse og tidsfrister er overholdt,
fremsender DS DIF’s og DS’ DM-medaljer til denne. DS sørger for indgravering af bådtype
og årstal i medaljerne.
DIF’s DM-medaljer (guld) overrækkes til DIF-Danmarksmestre. Ved DIF-DM og DS-DM
overrækkes DS' DM-medaljer (guld, sølv og bronze) til de bedste tre besætninger, hvor
ethvert besætningsmedlem er medlem af en DS-klub. Mesterskabets øvrige præmier skal
overrækkes, selvom der ikke er gennemført det tilstrækkelige antal pointgivende sejladser
for godkendelse af mesterskabet.
Såfremt der planlægges uddelt pengepræmier, skal dette ske i overensstemmelse med DS’
vedtægter.

1.5.9

Rapport til DS og KO
Den organiserende myndighed skal umiddelbart efter mesterskabets afslutning fremsende
følgende til DS’ sekretariat samt KO:
a) Deltagerlister med navne, nationalitet og klubtilhørsforhold for hele
besætningen samt eventuelle udskiftninger, jf. 1.4.6
b) Resultatliste
c) Sejladsbestemmelser
Arrangører af Match Race DM skal tillige indberette resultaterne til WS.

1.6

BILLEDRETTIGHEDER
Bestemmelserne vedr. radio- og billedrettigheder i forbindelse med
mesterskabsarrangementer fremgår af DS' vedtægter ”Tillæg V - Regulativ for lyd-, billedog medierettigheder for Dansk Sejlunion”.
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2

SÆRLIGE STATUTTER

2.1

DM FOR KØLBÅDS- OG JOLLEKLASSER SAMT KITE FOIL

2.1.1

Format
Der skal gennemføres mindst fire pointgivende sejladser, for at mesterskabet får officiel
status. Ved UDM er kravet dog kun tre pointgivende sejladser.
Formatet i øvrigt, herunder banens længde og/eller sejladsernes varighed, skal afspejle
klassens sædvane.

2.2

DM I MATCH RACE

2.2.1

Organiserende myndighed og format
DM i Match Race arrangeres i samarbejde mellem DS og en DS-klub.
Formatet fastlægges af DS og DS-klubben.

2.2.2

Måling og kontrol
Den organiserende myndighed sørger for ens både samt regler for håndtering af bådene, i
henhold til WS’ standard sejladsbestemmelser for Match Race, samt WS Grading Criteria.

2.2.3

Pointberegning
Det i RRS tillæg C beskrevne pointsystem er gældende.

2.3

DM I WINDSURFING/BRÆTSEJLADS – Kurs, Slalom, Freestyle og Wave
Performance

2.3.1

Regler og bestemmelser
Fortegnelsen under pkt. 1.1 i generelle statutter ændres, således at der desuden skal
gælde de samme regler, som er gældende ved internationale mesterskaber for de
pågældende discipliner.

2.3.2

Format
Formatet skal afspejle klassens og disciplinernes sædvane.

2.3.3

DM- og Disciplinvindere
Disciplinvinderen kåres, når følgende minimum antal sejladser er gennemført:





Kurs (”Course Racing”): Tre sejladser
Slalom: Én elimineringsserie, hvori finalen skal være afviklet
Wave Performance: Én elimineringsserie, hvori finalen skal være afviklet
Freestyle: Én elimineringsserie, hvori finalen skal være afviklet

Der kåres en danmarksmester i hver disciplin. Derudover kåres en samlet danmarksmester
– ”DM Kombineret” – for kombinationen af disciplinerne ”DM Kurs” og ”DM Slalom”.
2.4

UNGDOMSDANMARKSMESTERSKAB I OPTIMISTJOLLE FOR HOLD (UDMOH)

2.4.1

Termin
Terminen for afholdelse af UDMOH fastlægges af DS.

2.4.2

Deltagere
Deltagelseskriterier samt tilmelding til UDMOH fastlægges af DS kapsejladsansvarlige og
skal offentliggøres i indbydelsen. Enhver deltager skal være medlem af en DS-klub.

2.4.3

Regler og bestemmelser
I fortegnelsen i pkt. 1.1 i generelle statutter tilføjes: RRS appendiks D skal bruges.

2.4.4

Format
Formatet skal fremgå af sejladsbestemmelserne. Sejladsbestemmelser skal godkendes af
DS.
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2.4.5

Opmænd og protestkomité
Alle sejladser vil blive dømt af opmænd (jf. regel D.2).
En protestkomité sammensættes ud fra stævnets opmandsgruppe.
Gruppen af opmænd skal godkendes af Appel- og Regeludvalget.

2.5

DM FOR KLUBHOLD (SEJLSPORTSLIGAEN)

2.5.1

Organiserende myndighed
Den organiserende myndighed er Dansk Sejlsportsligaforening i samarbejde med en eller
flere DS-klubber.

2.5.2

Deltagere
Klubhold fra DS-klubber kan deltage. Sejlerne skal være medlem af den DS-klub, de stiller
op for. Kriterierne for at deltage fastsættes i øvrigt af Dansk Sejlsportsligaforening.

2.5.3

Format
Den organiserende myndighed stiller både til rådighed for deltagerne.
Sejlsportsligaen gennemføres som en serie af kapsejladser.
Kapsejladserne gennemføres som Fleet Race.
Formatet fastlægges af Dansk Sejlsportsligaforening.

2.5.4

Opmænd og protestkomité
Alle sejladser vil blive dømt af opmænd i henhold til reglerne for ”Umpired Fleet Racing” i
RRS Addendum Q.
En protestkomité sammensættes ud fra stævnets opmandsgruppe.
Gruppen af opmænd skal godkendes af Appel- og Regeludvalget.

2.6

KITE FREESTYLE

2.6.1

Regler
Fortegnelsen under pkt. 1.1 i generelle statutter ændres, således at der desuden skal
gælde de samme regler, som er gældende ved internationale mesterskaber for denne
disciplin.

2.6.2

Format
Arrangementet udgøres af en elimineringsserie, hvori finalen skal være afviklet.
I øvrigt fastlægges formatet af KO og skal afspejle praksis i Int. Kiteboarding Association,
IKA.
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3

BILAG

3.1

OVERSIGT OVER KLASSER, DER HAR DM-STATUS
(Den til enhver tid gældende fortegnelse over klasser, som har DM-status findes på DS’
hjemmeside, www.sejlsport.dk.)

3.2

OPNÅELSE OG OPRETHOLDELSE AF DM-STATUS
For at opnå og opretholde status som (DS- eller DIF-) DM-klasse forudsættes





at klassen er godkendt som international, skandinavisk eller national klasse,
at der er et højt sportsligt niveau i klassen,
at der er aktivitet i klassen sæsonen igennem,
klassen skal være rimeligt landsdækkende

Fællesbestemmelserne for DIF-Danmarksmesterskaber stiller yderligere følgende krav for
at et forbundsmesterskab kan anerkendes som DIF-danmarksmesterskab:
1) Konkurrencen skal være udskrevet for seniorer.
2) Konkurrencen skal være udbredt på landsniveau og være gennemført med et
fornødent antal deltagere i mindst tre år som forbunds- eller
unionsmesterskab, jf. § 2, stk. 3.
3) Konkurrencen skal være godkendt og afviklet som internationalt mesterskab
(NM, EM, VM eller OL). Dog kan en konkurrence, der kun kendes og afvikles i
Danmark, godkendes som danmarksmesterskab, såfremt den har særdeles
stor udbredelse og stabilitet.
4) Konkurrencen skal foregå på højeste nationale niveau.
Ansøgning om at opnå DM status skal fremsendes til DS senest den 1. oktober, med
henblik på afholdelse af DS-DM i den følgende sæson. Ved ansøgning om DS-DM status
kræves at klassen i minimum to år har afholdt ”uofficielle mesterskaber” med det antal og
den sammensætning samt afviklet ”mesterskabet” efter de retningslinjer, som er
beskrevet i disse ”Statutter for Danmarksmesterskaber i sejlsport”.
OL-klasser kan ansøge om DIF-DM uanset, om de tidligere har afholdt DS-DM eller
uofficielt mesterskab.
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