
7. januar 2021 

Uddrag af ændringer i kapsejladsregler for perioden 2021 – 2024 

(Det præciseres, at ikke alle ændringer medtages i skemaet nedenfor) 

 

Definitioner  
Ved start og mål gælder nu kun bådens 
skrog. 

Det betyder, at bovspryd og besætning kan være 
over startlinie uden at det betyder, at der er tale om 
tyvstart, ligesom tricket med at slække ud på 
spileren lige før målgang, så posen rækker ind over 
mållinien ikke tæller.  

Del 1 
Hovedregel 

 

Sikkerhed: 
Regel 1.1. Hjælp til nødstedte. 

En båd, deltager eller støtteperson skal yde al den 
hjælp, den kan, til enhver person eller ethvert fartøj, 
der er i fare.  
Ændring en betyder, at følgebåde også har pligt til at 
hjælpe nødstedte. I princippet betyder det, at 
enhver følgebåd kan sejle ind i kapsejladsbanen og 
hjælpe nødstedte. 

Regel 2. Fair sejlads. En båd og dens ejer skal konkurrere i 
overensstemmelse med anerkendte principper for 
sportsmanship og fair play. En båd kan kun straffes 
efter denne regel, når det klart fastslås, at disse 
principper er blevet krænket. Straffen skal være en 
diskvalifikation, som ikke kan fratrækkes.  
Det indebærer, at overtrædelse af fair sejlads ikke 
længere kun kan give diskvalifikation. Nu kan 
resultatet ikke længere fratrækkes, som dårligste 
placering i sejladsserie. Nu tæller resultatet – 
diskvalifikation - med i den samlede placering, 
hvilket i sig selv kan blive resultatmæssigt dyrt.  

Del 2 
Når to både mødes 

 

Regel 20.4. Yderligere krav om prajning. (a) Når forholdene er således, at en prajning måske 
ikke kan høres, skal båden også give et signal, der 
tydeligt indikerer dens behov for plads til at 
stagvende eller dens svar.  
Det betyder, at når en prajning om at stagvende (fx 
”vende for land”) ikke kan høres ved råb, skal der 
gives tydelige signaler, fx hånd tegn (og næppe f*ck 
finger, da regel 2 er skærpet). 



(b) Indbydelsen kan angive en alternativ 
kommunikation for en båd for at indikere dens 
behov for plads til at stagvende eller dens svar, og 
kræve, at bådene anvender den. 

Del 3 
Ledelse af kapsejlads 

 

Regel 25.1. Indbydelse til kapsejlads. Indbydelsen skal gøres tilgængelig for enhver båd, der 
tilmelder sig en kapsejlads, før den tilmelder sig. 
Sejladsbestemmelserne skal gøres tilgængelige for 
enhver båd, før en kapsejlads begynder. 

Regel 30. Skroget tæller ved start. Kun bådens skrog tæller og skal være tilbage bag 
startlinien. Kun ved den skærpede et minutsregel, 
hvor både der overskrider startlinien inden for det 
sidste minut før start bliver diskvalificeret (sort flag 
regel). 

Regel 37. Sikkerhedsinstruks. Hvis kapsejladskomitéen viser signalflag V ledsaget 
af et lydsignal skal alle både, samt officielle fartøjer 
og støttefartøjer, om muligt lytte til 
kapsejladskomitéens radiokanal for 
sikkerhedsinstruktioner. 
Det betyder, at der i sejladsbestemmelser bør 
indføjes, hvilken frekvens følgebåde skal lytte på 
under kapsejladssejlads. 

Del 4 
Andre krav som skal være opfyldt 
ved kapsejlads 

 

Regel 41. Modtage hjælp udefra. Det præciseres, at følgebåde ikke skal tøve med at 
hjælpe nødstedte. Det præciseres også, at sejlere 
ikke skal tøve med at modtage hjælp. 

Regel 42.3.c. Brug af fremdriftsmidler. Når planing eller surfing er mulig, som fartforøgelse 
på forsiden af bølge, må sejl hales ind for igangsætte 
farten ned af bølgen. Sejlene må dog kun hales ind 
én gang for hver bølge. 
 

Regel 42.3.g. Fare for person eller anden 
båd. 

Alle fremdrivningsmidler må anvendes for at hjælpe 
en person eller et andet fartøj, der er i fare. 

Regel 42.3. h. Fri af grundstødning. For at komme klar efter en grundstødning eller en 
kollision med et fartøj eller en genstand, må en båd 
gøre brug af kræfter fra sin besætning eller 
besætningen på det andet fartøj og anvende alle 
former for udstyr undtagen fremdrivningsmotor. 
Dog kan brug af motor være tilladt i henhold til regel 
42.3(i). 



Regel 42.3. i. Brug af motor, hvis det 
fremgår af kapsejladsbestemmelser. 

Sejladsbestemmelser kan under angivne 
omstændigheder tillade fremdrift med motor eller 
andre midler, forudsat at båden ikke derved opnår 
en betydelig fordel i kapsejladsen. 

Regel 43.1. Fritagelse for straf. Regel gælder nu mere udbredt. 
(a) Hvis en båd, som følge af et regelbrud, har tvunget en 
anden båd til at bryde en regel, skal den anden båd 
fritages for straf for sit regelbrud. 
(b) Når en båd sejler inden for den plads eller mærke-
plads, som den er berettiget til, og den, som en 
konsekvens af en hændelse med en anden båd, der er 
forpligtet til at give den plads eller mærke-plads, bryder 
en regel i afsnit A af Del 2, eller regel 15, 16 eller 31, skal 
den fritages for straf.  
(c) En båd med retten til vejen, eller en båd, der sejler 
indenfor den plads eller mærke-plads, som den er 
berettiget til, skal fritages for straf, hvis den bryder regel 
14, såfremt berøringen ikke medfører skade eller 
personskade. 

Regel 48.2. Begrænsninger m.h.t. 
besætning og udstyr. 

Ingen person må forsætligt forlade båden, medmindre 
vedkommende er syg eller er kommet til skade, eller for 
at hjælpe en person eller et fartøj i fare, eller for at 
svømme. Imidlertid skal en person, som forlader båden 
ved et uheld, eller for at svømme, være i kontakt med 
båden, før besætningen fortsætter med at sejle båden 
imod næste mærke. 

 

 


