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Appellsak 3 2018
KM Albin Express 2018, Stavanger SF:

NOR 1046 mot NOR 211

Appellant:

NOR 1046

Appellens bakgrunn
Under kretsmesterskapet 2018 for Albin Express i Rogaland Seilkrets, oppstod det en situasjon
mellom NOR 211 og NOR 1046 i 4. seilas. Det blåste ca 6 knop og begge seilte lens for styrbord
halser med skjæring. NOR 211 var klar aktenom NOR 1046, men seilte en høyere kurs og hadde
høyere fart. NOR 211 etablerte overlapp en halv båtlengde l le for NOR 1046. NOR 211 falt av l
parallell kurs. NOR 1046 endret ikke kurs. Det ble dere er berøring mellom båtenes spinnakere.
NOR 1046 protesterte, det ble gjennomført en protesthøring og protestkomi eens avgjørelse var
å diskvaliﬁsere NOR 1046 i seilasen for brudd på regel 11. NOR 1046 appellerer avgjørelsen. Den
påpeker feil regelanvendelse, da den mener at NOR 1046 ikke har bru regel 11, men at NOR 211
kan ha bru regel 12 og 17 fordi den kom bakfra.
Regel- og appellkomiteen bemerker
NOR 211 har ingen re gheter så lenge den er klar aktenom (Regel 12). Men i det øyeblikket den
etablerer overlapp l le for NOR 1046, har den re en l veien (Regel 11). Sam dig har den en
forpliktelse om å gi lo båt plass l å holde av veien (Regel 15). På sin side skal lo båt gjøre det den
kan for å holde av veien.
NOR 211 oppfylte sin forpliktelse under Regel 15 ved å falle av. Sam dig er det klart at NOR 211
ikke seilte høyere enn sin rik ge kurs i og med at den falt av l parallell kurs med NOR 1046, så
den brøt derfor ikke Regel 17. Regel 12 ble ikke bru i og med at NOR 1046 ikke ble påseilt bakfra
uten etablert overlapp.
NOR 1046 loﬀet ikke opp for å holde av veien e er at den ble lo båt. NOR 1046 brøt derfor Regel
11. NOR 1046 kan ikke friﬁnnes for de e regelbruddet i og med at le båt ikke brøt regel 15. Et
eventuelt regelbrudd fra le båt på Regel 17 ville ikke vært grunnlag for friﬁnnelse for lo båts
brudd på regel 11.
Avgjørelse
Appellen tas ikke l følge.
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