IFKS – 13 t/m 20 Augustus 2022
BESLISSING PROTEST COMITÉ
PARTIJEN
Protesterende boot
Geprotesteerde boot
GETUIGEN
Getuige C2
Getuige C2

Verhoor No: 004

Naam/Zeilnummer
Singelier (C2)

Vertegenwoordigd door:
Sebastian Mildne (adviseur)

Frije Fûgel (C12)

Jeroen Mous

Naam
Umpire Jos Spijkerman
Singelier (C2)

Vertegenwoordigd door:

Getuige C12
Getuige C12

Grutte Pier (C11)
Frije Fûgel (C12)

Getuige C12

Frije Fûgel (C12)

Koos Lamme
(schipper C2)
Pieter Piersma
Koos Lamme
(schipper C2)
Eus Nieuwenhuis

Klasse/Vloot
C-Klasse
C-Klasse
Klasse/Vloot
C-Klasse
C-Klasse
C-Klasse
C-Klasse

VERHOOR
Verhoor schema (behandeling): 15-08-2022 – 16:30
Verhoor Introductie/Samenvatting:
Race nr.: 03
Windkracht: 2-3 Bft
Windrichting: ZW
Locatie:
Heeg
Type baan:
Procedurele zaken:
Tijd laatst gefinishte boot:
uur
Tijd Protest-limiet:
12:01 uur
Protestformulier ingediend:
11:58 uur
Protest Geldig:
JA
Alle partijen aanwezig:
JA
Zo Nee, kan verhoor doorgaan (RRS 63.b): n.v.t.
Bezwaar tegen samenstelling protestcomité en/of belangenverstrengeling: NEE
Zijn er voorafgaande aan het verhoor straffen genomen: NEE
Aangeleverd Bewijsmateriaal: Videobeelden Umpire
Vastgestelde feiten:
 Het benedenwindse merkteken moet over BB gerond worden
 C12 vaart over SB ruime wind richting het benedenwindse merkteken en is de buiten
liggende boot.
 C11 vaart over SB voor de wind richting het benedenwindse merkteken en is de tussen
liggende boot.
 C2 vaart over SB voor de wind richting recht naar het benedenwindse merkteken en is de
binnen liggende boot.
 De onderlinge afstand (dwarsscheeps) bij het binnenvaren van de zone tussen C2 en
C11 is max. 2 meter
 C2 (met de SB zijde) ligt met ruime overlap schuin achter aan de binnenkant van C11
(met de BB zijde)
 Buiten de zone op vijf tot zes romplengten afstand van het merkteken heeft C12 (als
buiten liggende boot) overlap met C11 als tussenliggende boot. Doordat C2 en C11 ook
overlap hebben, heeft C12 (buiten liggende boot) ook overlap met C2 (binnenliggende
boot)
 Bij binnenvaren van de zone (3 scheepslengten) heeft C12 nog steeds een overlap met
zowel C11 alsmede C2.
 Binnen de zone valt C11 af om ruimte te geven aan C2 en gaat achter C12 langs. Op dat
moment zien C2 en C12 elkaar. C2 vaar recht voor de wind op het merkteken af.
 C12, de buiten liggende boot, geeft bij het ronden geen merktekenruimte aan C2.
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C2 raakt C12 aan BB zijde onder een hoek van 45 graden op het voorschip (voor het
zwaard). De aanraking vind plaats 1 scheepslengte onder het merkteken. Er ontstaat
schade aan beide schepen.
Umpire toont rode vlag aan C12. C12 heeft geen rondje gedraaid.

Conclusie & Regels:
C12 heeft als buiten liggende boot met overlap geen merktekenruimte gegeven aan C2 en C 11.
Regel RRS18.2
“RRS18.2 Merktekenruimte: Wanneer boten een overlap hebben, moet de buiten liggende boot
de binnen liggende boot merktekenruimte geven”
Op het moment dat C2 de C12 ziet blijft hij de aanvaringskoershouden om de boei te kunnen
ronden. C2 had een aanraking kunnen voorkomen door eerder te reageren en boven de ton te
sturen.
Regel RRS14
“RRS 14 Aanraking vermijden :Een boot moet aanraking met een andere boot vermijden als dit
redelijkerwijs mogelijk is.”

Beslissing:
Frije Fûgel C12 wordt uitgesloten (DSQ) op basis van regel RRS18.2
Singelier C2 wordt uitgesloten (DSQ) op regel RRS14
Verzoek om terug te trekken:

Verzoek goedgekeurd:

Protestcomité:
Internationale Jury: Nee
Geert Geelkerken (vz.), Peter Nannenberg, Jan Hettinga, Jeroen Hazekamp
Getekend (vz.):
Geert Geelkerken

Datum, tijd: Maandag - 15 Augustus 2022
21:50:00 uur
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