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

Verhoor No: 029

Naam/Zeilnummer
Aklein-5 Tiid sil ‘t Leare

Vertegenwoordigd door:
Philip Verduyn Lunel

Aklein-6 Welvaart

Tsjibbe van der Veer

Naam

Vertegenwoordigd door:

Klasse/Vloot
A-Klein
A-Klein
Klasse/Vloot

VERHOOR
Verhoor schema (behandeling): 20-08-2022 – 16:30
Verhoor Introductie/Samenvatting:
Race nr.: 07
Windkracht: XX Bft
Windrichting: XX
Locatie:
Lemmer
Type baan: XX

Procedurele zaken:
Tijd laatst gefinishte boot:
14:53 uur
Tijd Protest-limiet:
16:08 uur
Protestformulier ingediend:
15:59 uur
Protest Geldig:
Ja
Alle partijen aanwezig:
Neen
Zo Nee, kan verhoor doorgaan (RRS 63.b): Ja
Bezwaar tegen samenstelling protestcomité en/of belangenverstrengeling: Neen
Zijn er voorafgaande aan het verhoor straffen genomen:
Aangeleverd Bewijsmateriaal: Video
Verhoor gestart 16:36
Vastgestelde feiten:
-

Aklein-5 ligt 2 a 3 scheepslengtes voor de startlijn over bakboord aan de wind plm. 1
minuut voor het startschot.
Aklein-6 vaart langs de startlijn over bakboord met een ruimere halve windse koers.
Aklein-6 ligt vlak voor de start aan loefzijde van Aklein 5, op een scheepslengte van
Aklein-5.
Er is overlap tussen beide schepen.
Aklein 5 ligt op aanvaringskoers met Aklein 6 en waarschuwt de Aklein 6.
Na het startschot is er een aanvaring zonder schade; A Klein5 “Tiid sil ’t leare” raakt met
de boeg de Aklein 6 aan bakboordzijde/achterzijde.
Er is geen rondje gedraaid door Aklein 6 “Welvaart” noch door Aklein 5.

Conclusie & Regels:
- RRS 11: “Wanneer boten over dezelfde boeg liggen en een overlap hebben, moet een
loefwaartse bootvrij blijven van een lijwaartse boot”
- RRS 14: “Een boot moet een aanraking met een andere boot vermijden als dit
redelijkerwijs mogelijk is. Echter, een boot met voorrang, of zeilend binnen de ruimte of
merktekenruimte waar hij recht op heeft, hoeft niet te handelen om aanraking te vermijden
totdat het duidelijk is dat de andere boot niet vrij blijft of geen ruimte of merktekenruimte
geeft”.
- De loefwaartse boot, de A klein 6 “Welvaart” , is niet vrij gebleven van de lijwaartse boot
de A 5 Klein “Tiid sil ’t leare”, en overtreedt daarmee RRS 11.
- A Klein 6 “ Welvaart” en Aklein 5 “Tiid sil ’t leare”, hebben niet geprobeerd een aanraking
met elkaar te vermijden terwijl dit redelijkerwijs wel mogelijk was , en overtreden
daarmee RRS 14. Er is geen schade
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Beslissing:
-

Aklein-6 “Welvaart” wordt gediskwalificeerd voor race 7 op grond van RvW 11 en 14
Aklein-5 “Tiid sil ’t leare”,. wordt niet gestraft op grond van RvW 43.1(c )

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: zaterdag - 20 Augustus 2022
16:55 uur
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