
80st Sneekweek 2015 

BESLISSING PC P012 

Partijen: 
Protesterende boot: Top 9, 
Geprotesteerde boot: Top 338 
 
Getuigen:  
 
Samenvatting:  
Loef-lij aanvaring bij het ronden van een bovenwinds merkteken. 
 
Procedurele zaken: 
Na telefonisch contact wordt het protest gepland om 19:30 uur. 
Grootzeil is naar beneden gekomen, schade was duidelijk voor beide. 
 
Vastgestelde Feiten: 
Top 9 vaart over stuurboordboeg op de aanvaringslijn richting merkteken 6, een merkteken dat aan 
stuurboord moet worden gehouden. Top 338 vaart ook over stuurboordboeg op een afstand van 
ongeveer een scheepslengte aan loef en net vrij achter de Top 9. Top 338 creëert een overlap aan 
loef nadat de boten de zone in zijn gevaren. 
In de zone bij het merkteken valt de 338, die sneller vaart, voor de Top 9 af, om naar het 
merkteken te zeilen. De Top 9 roept de 338 aan, maar die reageert niet. Top 9 valt af om een 
aanvaring te voorkomen. 
Top 338 valt nog verder af en er is een aanvaring met schade. De boeg van de Top 9 raakt de 
stuurboord zijkant van de Top 338 in het midden van de boot. Er is schade, een oog onderaan de 
mast is kapot gegaan, giek en gaffel raakten onklaar. De Top 9 heeft de wedstrijd verlaten.. 
Top 338 heeft ook schade, een kras aan de zijkant. Top 338 heeft daarna een rondje om de Top 9 
en het merkteken gevaren en heeft daarna de wedstrijd vervolgt en is gefinisht. 
 
Conclusies: 
Top 338 overtreedt regel 11, 14 en 18.2(b) door niet vrij te blijven van een lijwaartse boot, de 
aanvaring niet te voorkomen en geen merktekenruimte te geven.  
Top 338 voldoet niet aan de vereisten uit regel 44 en kan verder worden gestraft. 
Top 9 kon de aanvaring redelijkerwijs niet meer voorkomen toen duidelijk was dat de Top 338 niet 
vrij zou blijven. 
De klap van de aanvaring heeft de neerhouder die ook het oog onderaan de mast aan zat, via de 
mast, extra aangetrokken waardoor het oog uit de mast getrokken werd.  
Top 9 heeft recht op verhaal voor wedstrijd 3 omdat zij schade heeft door een boot die een regel 
van deel 2 overtrad. 
 
Regels: 
2, 11,14, 18.2(b), 44 en 62.1(b) 
 
Beslissing: 
DSQ voor Top 338 in race 3 
Gemiddelde punten voor Top 9 uit races 1, 2, 4, 5 en 6, voor race 3. 
 
Panel:  
Feike Hylarides (vz), Jos Spijkerman & Leo Pieter Stoel. 
 
 


