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28. februar 2015

Q&A 2/2015
Spørgsmål:
Disse spørgsmål vedrører den resultatmæssige håndtering af deltagere, der ikke møder
op.
1. Er der nogle regler der beskriver hvad der skal ske med deltagere der ikke møder
op – skal de slettes fra resultatlisten? Har det betydning om deltagergebyret er
betalt?
2. Hvilke muligheder er der under stævnet for at håndtere tvivlsspørgsmål omkring
hvorvidt ikke-fremmødte deltagere skal være på resultatlisten?
Svar:
Ad. 1
Kriterierne i indbydelsen afgør normalt om ikke fremmødte deltagere skal fra deltagerlisten. Typisk vil der være en formulering som denne:
Både, som opfylder betingelserne for at deltage, kan tilmeldes ved at udfylde
tilmeldingsblanketten og sende den sammen med indskuddet til ____ senest ____.
Denne formulering forklarer ganske kort og præcist at deltagere kan tilmelde sig ved at
udfylde tilmeldingsblanketten samt at indsende denne sammen med indskuddet. Er
disse to ting opfyldt, er deltageren tilmeldt og skal fremgå af deltager- og
resultatlisterne. Er mindst en af disse to ting ikke opfyldt, er deltageren ikke tilmeldt,
og skal ikke fremgå af deltager- og resultatlisterne.

Ad. 2
Såfremt indbydelsen ikke præcist beskriver hvornår en deltager er tilmeldt, er der ikke
nogen ”standard-regel” der kan tage hånd om denne situation, og dermed ved
kapsejladskomitéen reelt ikke hvad der skal ske med ikke-fremmødte deltagere. Uanset
hvad kapsejladskomitéen vælger, kan det påvirke de resterende deltagere. En
kapsejladskomités beslutning om at lade en båd som ikke er mødt frem, fremgå eller
udgå af en resultatliste kan potentielt væsentligt forringe andre bådes placering. Dette
ville være på grund af, at den organiserende myndighed har begået en fejlagtig handling
ved ikke at overholde regel 89.2(a), idet den offentliggjorte indbydelse ikke er i
overensstemmelse med regel J1.
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Denne fejlagtige handling opfylder kravet i regel 62.1(a). Såfremt mindst én af de
deltagende både er uden egen skyld i, at den organiserende myndighed ikke har
overholdt regel 89.2(a), kan det (givet ovenstående forudsætninger) berettige til
godtgørelse.
Regel 64.2 beskriver at såfremt en båd er berettiget til godtgørelse, skal
protestkomitéen træffe en afgørelse der er så retfærdig som mulig for alle berørte både,
som i denne situation er samtlige deltagere i det pågældende løb, den pågældende
klasse eller den pågældende kapsejlads.
Derved får protestkomitéen mulighed for at afgøre hvilke deltagere der skal med på
deltagerlisten (og dermed resultatlisten) og hvilke deltagere der ikke skal. Denne
afgørelse kan afhænge af flere ting, så som om deltagerlisten har været offentliggjort
inden stævnestart, hvad kriterierne har været for at figurere på listen, hvad der er
normalt i klassen, forholdet mellem fremmødte og udeblivende mv.
Protestkomitéen har mulighed for at afvente en evt. anmodning om godtgørelse efter
den organiserende myndighed har offentliggjort en deltagerliste (eller efter at
kapsejladskomitéen har offentliggjort en resultatliste), eller protestkomitéen kan vælge
at anmode om godtgørelse på hele gruppen af berørte bådes vegne, så snart den får
kendskab til problemstillingen, hvilket kan være når den organiserende myndighed
henvender sig for at fremlægge spørgsmålet.
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