IFKS – 13 t/m 20 Augustus 2022
BESLISSING PROTEST COMITÉ
PARTIJEN
Protesterende partij
Geprotesteerde boot
GETUIGEN
Getuige(n)

Verhoor No: 023

Naam/Zeilnummer
Technische Commissie

Vertegenwoordigd door:
Walle Hoekstra

B5 Hoop op Zegen

Mark de Koe

Naam

Vertegenwoordigd door:

Klasse/Vloot

B-klasse
Klasse/Vloot

VERHOOR
Verhoor schema (behandeling): 19-08-2022 – 17:30
Verhoor Introductie/Samenvatting:
Race nr.: 6
Windkracht: XX Bft
Windrichting: XX
Locatie:
Lemmer
Type baan: XX
Procedurele zaken:
Tijd laatst gefinishte boot:
XX uur
Tijd Protest-limiet:
XX uur
Protestformulier ingediend:
XX uur
Protest Geldig:
Ja
Alle partijen aanwezig:
Ja
Zo Nee, kan verhoor doorgaan (RRS 63.b): XX
Bezwaar tegen samenstelling protestcomité en/of belangenverstrengeling: Nee
Zijn er voorafgaande aan het verhoor straffen genomen: nee
Aangeleverd Bewijsmateriaal: Fotomateriaal van Technische Commissie
Vastgestelde feiten:
-

De Technische Commissie heeft bij controle, tijdens wedstrijd 6, vastgesteld dat er een
snelheidslog met gps-ontvanger aan boord was.
B5 geeft aan dat de snelheidsmeter niet werkt en/of niet naar behoren werkt.
De Technische Commissie bevestigt dat de snelheidslog met gps-ontvanger niet werkt
en/of niet naar behoren werkt.

Conclusie & Regels:
Omschrijving scheepsuitrusting 1.3: ‘’Op de skûtsjes mogen geen elektrische of elektronische,
hydraulische of pneumatische apparatuur aanwezig zijn welke tijdens en ten behoeve van het
zeilen kunnen worden gebruikt (b.v. trimlog, windsnelheidsmeter, windhoekmeter, dieptemeter,
GPS etc.). Dit verbod geldt niet voor apparatuur die wettelijk is voorgeschreven, zoals
bijvoorbeeld AIS voor schepen boven de 20 meter. Marifoongebruik is alleen in noodgevallen
toegestaan.’’
RRS 78: ‘’Terwijl een boot wedstrijdzeilt, moeten eigenaar van een boot en enig andere
verantwoordelijke persoon ervoor zorgen dat de boot blijft voldoen aan zijn klassenvoorschriften
en dat zijn meet- of handicaptencertificaat, indien voorgeschreven, geldig blijft.’’
De snelheidslog met GPS-ontvanger was wel aanwezig maar werkte niet naar behoren, en kon
dus ook niet worden gebruikt voor het wedstrijdzeilen.

Beslissing:
Het protest is afgewezen.
Printdatum: IFKS maandag 8 augustus 2022

Blz. 1

IFKS – 13 t/m 20 Augustus 2022
Verzoek om terug te trekken:

Verzoek goedgekeurd:

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

Datum, tijd: Vrijdag - 19 Augustus 2022
17:00 uur

Printdatum: IFKS maandag 8 augustus 2022
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