
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: 10-8-2016  Sneekweek 2016 

BESLISSING PC P36 

Partijen: 
Protesterende boot: Pampus 356  
Geprotesteerde boot: Pampus 187 
 
Getuigen:   
Pampus 356 (fokkeniste) in het geval van regel 69. Andere getuige 447 was niet meer beschikbaar. 
 
Samenvatting:  
Het niet geven van merktekenruimte en overtreding van regel 69 
 
Procedurele zaken: 
 
Vastgestelde Feiten: 
te zeilen baan is L zwart 
te ronde merkteken is 25 dat aan BB gehouden moet worden. 
356 over bb in de zone op een aan de windse koers naar het merkteken  
356 kan het merkteken bezeilen. 
356 op ongeveer 10 meter vrij achter de 447  
356 aan loefzijde van de 447 
187 over sb in de zone op een aan de windse koers. 
187 gaat in de zone overstag en als deze is voltooid, is de afstand tussen 187 en 356 tenminste 2 
meter vrij voor de 356. 
 
Betreffende regel 69. 
Volgens de getuige van de 356 is er vanuit hun boot alleen protest zijn geroepen. 
Nav het roepen van protest heeft 187 hierop gereageerd met onvriendelijk woorden. 
187  heeft zijn verontschuldiging aangeboden voor hetgeen is gezegd. 
De  getuige van 356 was niet bereid om te wachten tot 19:00 uur, het geplande tijdstip voor 
behandeling van dit protest 
 
De voorzitter vermeld dat hij het onwaarschijnlijk acht dat het PC dit zal opvatten als grond voor een 
verhoor op basis van regel 69. 
356 is het hier niet mee eens. 
 
Conclusies: 
187 is vrij gebleven van de 356 en 187 heeft 356 niet gedwongen om hoger te zeilen dan aan de 
wind. Er is geen regel overtreden. 
Protestcomité besluit geen onderzoek naar overtreding van regel 69.1 te starten. 
 
Regels die van toepassing zijn: 
13, 18.3, 69 
 
Beslissing:  
Protest afgewezen 
  
Panel:  
 
 


