
   

 
2017 SNEEKWEEK 

 
 

BESLISSING Protestnr: 43 

 
 
 

Protesteerder Klasse:Flits  Zeilnr:1116  Geprotesteerde Klasse: Flits  Zeilnr:1025 

 

TIJDEN: 

Ontvangen  op datum: 10 aug. 17 Tijdstip ontvangst: 15.02 h. Finishtijd laatste boot in klasse:  
Datum/tijdstip verhoor:  Protestkamer:  Tijdslimiet protesten: 15.07 h. 
1e oproep om:  2e oproep om: 
 
Protest of verzoek is binnen tijdslimiet: Ja Tijdslimiet verlengd?  
Terugtrekking gevraagd:  Ja/ Nee Terugtrekking toegestaan Ja/ Nee 
Handtekening: 
 
AANWEZIGEN: 

Protesterende of verzoekende partij vertegenwoordigd door: Flits 1116, Ayanna Troelstra 
Andere partij vertegenwoordigd door: 1025 Judith Jasper 
Namen van getuigen: 260 Hette Griepsma   
Samen behandeld met nummers:  
 
GELDIGHEID: Opmerkingen 

Bezwaar inzake belanghebbende partij Ja/ Nee 
Aard van incident of verzoek beschreven in protest. Ja 
‘Protest’ geroepen bij de eerste redelijke gelegenheid. nvt 61.1(3) 
Geen aanroep nodig, geprotesteerde bij de eerste redelijke gelegenheid geïnformeerd. Ja/ Nee 
Er is schade of letsel en geprotesteerde is op de hoogte gebracht binnen tijdslimiet. Nee 
Rode vlag bij de eerste redelijke gelegenheid getoond. Ja 
Rode vlag gezien door het wedstrijdcomité bij de finish.  
Romplengte boot < 6 meter; geen rode vlag getoond. nvt 
Protest of verzoek is: geldig  
 

VASTGESTELDE FEITEN: 

1. Baan M groen 
2. Rak van merkteken 4 naar 15 halve wind / aan de wind 
3. 1116 rondt merkteken 15 aan bakboord, zoals voorgeschreven. 
4. 1025 is veel hoger opgestoken, tot aan loef en voorbij het startschip, en moet daarna voor de wind met twee gijpen terug naar 

merkteken 15 
5. 1025 rondt het merkteken 50 tot 60 meter achter 1116 
6. 1025 steekt omhoog naar een gebied waar meer wind zit, en bij het invaren van de Zoutepoel liggen beide boten dicht bij elkaar. 
7. Bij het volgende merkteken (14) ligt 1025 voor 1116.  

 
Schets van boot gewaarmerkt door Protest Cie. Ja/ Nee Schets van de Protest Cie. aangehecht Ja/ Nee 
 
CONCLUSIES EN VAN TOEPASSING ZIJNDE REGELS: 

 
1025 heeft de baan correct gevaren. 
 
BESLISSING: 

Protest is afgewezen bo(o)t(en): is als volgt gestraft:   in Race:  
Verzoek om verhaal: afgewezen/ als volgt toegekend:  
 
Beslissing medegedeeld aan partijen :  datum: 10 aug  tijd:16.30 h. 
 
Voorzitter:  Frans Gort 
Leden Protestcommissie:   
Marcel Bult, Feike Hylarides 

 


