
	   	   	   	   	   IFKS	  2019	  
	  
Beslissing	  protestcomité	   	   	   	   	   	   Protest	  nr.	  16	  
	  
Partijen	  
Protesteerder:	  Technische	  Commissie	  
Geprotesteerde	  boot:	  	  	  
“	  De	  Goede	  Verwachting”	  (Grote	  A),	  vertegenwoordigd	  door	  Walter	  de	  Vries	  
Getuigen:	  Geen	  

Samenvatting	  
Technische	  Commissie	  controleert	  na	  afloop	  van	  race	  5,	  boot	  “De	  Goede	  Verwachting”	  (A-‐klasse),	  
en	  constateert	  een	  afwijking	  van	  de	  uitrusting,	  omdat	  is	  gevaren	  met	  een	  niet	  opgegeven	  fok.	  
	  
De	  Goede	  Verwachting	  heeft	  in	  race	  5	  gezeild	  met	  een	  niet	  opgegeven	  fok	  .	  
Beslissing	  PC:	  5	  extra	  strafpunten	  voor	  de	  Goede	  Verwachting,	  bovenop	  de	  uitslag	  van	  race	  5.	  
Procedurele	  zaken	  

1. Controle	  van	  Technische	  Commissie	  na	  afloop	  van	  race	  5	  
2. De	  geprotesteerde	  boot	  De	  Goede	  verwachting	  verschijnt	  niet	  bij	  het	  verhoor;	  het	  verhoor	  

wordt	  vervolgd	  onder	  regel	  63.3(b)	  RvW	  
3. Geldig	  protest.	  

	  
Vastgestelde	  feiten	  

1. Controle	  in	  de	  Grote	  A-‐klasse	  van	  de	  Goede	  Verwachting,	  door	  Technische	  Commissie	  ,	  
direct	  na	  afloop	  van	  race	  5.	  volgens	  78	  RvW.	  

2. Art.	  33	  van	  de	  aankondiging	  van	  de	  IFKS	  schrijft	  voor	  dat	  alleen	  gezeild	  mag	  worden	  met	  
de	  opgegeven	  zeilen.	  

3. De	  Goede	  Verwachting	  heeft	  in	  race	  5	  gezeild	  met	  een	  fok	  gemerkt	  “VV6”	  	  .	  Deze	  fok	  is	  niet	  
opgegeven	  voor	  aanvang	  van	  de	  IFKS	  2019.	  

Conclusies	  
1. De	  Vriendschap	  heeft	  in	  race	  5,	  in	  afwijking	  van	  artikel	  33	  van	  de	  aankondiging	  van	  de	  

IFKS	  met	  een	  niet	  opgegeven	  	  fok	  ,	  gevaren.	  
	  

Regels	  
• Artikel	  33	  van	  de	  aankondiging	  IFKS	  2019.	  
• 78	  RvW	  
• 63.3	  RvW	  

	  
Beslissing	  	  

• Protest	  TC	  toegewezen	  	  	  
• 5	  Strafpunten	  in	  race	  5,	  bovenop	  het	  aantal	  punten	  behorend	  bij	  de	  finishplaats	  in	  race	  5	  

	  
Panel:	  Geert	  Geelkerken	  (vz.),	  Peter	  Nannenberg,	  Jan	  Hettinga	  en	  Geert	  Engberts	  
Woensdag	  15	  augustus	  2019,	  18:00	  uur.	  

	  


