
81st Sneekweek 2016 
De beslissingen van het Protestcomité, die in de vorm van een pdf op deze site zijn te bekijken, gelden 

 NIET als schriftelijke uitspraak in de zin van regel 65.2.  
Daarvoor moet je een schriftelijk verzoek indienen (mag per Email aan jury@sneekweek.nl) binnen zeven 

dagen na de uitspraak. 
 

Datum uitspraak 11-8-2016  Sneekweek 2016 

BESLISSING PC P045&P46 

Partijen: 
Protesterende partij in P45: Valk 725  
Protesterende partij in P46: Valk 170  
Geprotesteerde partij in beide protesten: Valk 498  

Getuigen:   
 
Samenvatting:  
 
Procedurele zaken: 
Einde protesttijd: 16:59; Verhoor gepland: 17:15  
1e oproep: 17:15; 2e oproep: 17:19  
Start verhoor 17:20 zonder vertegenwoordiger van Valk 498, die na herhaalde oproep niet is 
verschenen, verhoor gestart met toepassing van regel 63.3(b) Op 17:25 komt de heer Zandstra 
binnen op het moment dat de beslissing over geldigheid is medegedeeld wordt aan de partij. 
Geen bezwaar tegen de leden van het Protest Comité 
 
Vastgestelde Feiten: 
Bij merkteken 6 van Baan J aan het eind van een kruisrak. De 498 komt aan de wind over 
stuurboord bij het merkteken, vermindert vaart om 725 over BB aan de wind voorlangs te laten 
gaan. De 725 gaat op een afstand van 1 romplengte van het merkteken overstag naar SB. De 498 
krijgt direct nadat de 725 verder draait dan in de wind een lijwaartse overlap aan de binnenzijde 
met 725. Als de schepen naast elkaar liggen valt de 725 af om het merkteken te ronden, de 498 
raakte het merkteken met giek en grootzeil, de afstand tussen beide rompen is op dat moment een 
halve meter. De 498 vaart zich vrij van het merkteken en gijpt naar bakboord. De 725 vervolgt zijn 
weg over stuurboord. 
Er heeft geen aanvaring plaats gevonden, er zijn geen rondjes gedraaid.  
 
Conclusies:  
De 725 geeft als boot die binnen de zone overstag gaat geen ruimte aan de 498 aan zijn 
binnenzijde om het merkteken te ronden en overtreedt daarmee regel 18.3(b). De 498 raakt het 
merkteken en overtreedt regel 31, maar gaat vrijuit gelet op regel 21(b), omdat hij hiertoe 
gedwongen werd nadat hij geen merktekenruimte kreeg van Valk 725.  
 
Regels:  
Regels 11,18.3(b), 31 en 21(b) 

Beslissing:  
Valk 725 DSQ voor race 6 
 
Panel:  
HB (Vz); LPS (S); CB 
 
 


