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Verzoek om verhaal en Addendum Q
In Addendum Q zijn de volgende bewoordingen ten aanzien van verhaal
opgenomen:
Q1.2 Changes to Rules Involving Protests, Requests for Redress, Penalties
and Exoneration
(a) The first sentence of rule 44.1 is replaced with: 'A boat may take a OneTurn Penalty when she may have broken a rule of Part 2 (except rule 14 when
she has caused damage or injury) or rule 31 or 42 while racing.'
(b) For boards, the One-Turn Penalty is one 360o turn with no requirement for
a tack or a gybe.
(c) Rule 60.1 is replaced with ‘A boat may protest another boat or request
redress provided she complies with instructions Q2.1 and Q2.4.’
(d) The third sentence of rule 61.1(a) and all of rule 61.1(a)(2) are deleted.
Rule B5 is deleted.
(e) Rules 62.1(a), (b) and (d) are deleted. In a race where this addendum
applies, there shall be no scoring adjustments for redress given under any of
these rules for a previous race.
Verzoek om verhaal van KWS Sneek in SR2 (Aalsmeer)
Op grond van bovenstaand is het Protestcomité tot de conclusie gekomen dat
zij wellicht een ernstige fout heeft gemaakt in het toekennen van verhaal aan
KWS Sneek in Speelronde 2 voor breuk van verbinding joystick - helmstok.
Toekenning van dit verhaal betekend dat ook andere materiaal gebreken en
tekortkomingen tijdens de gevaren wedstrijden in aanmerking hadden moeten
komen voor verhaal. Echter, dat zou betekenen dat Addendum Q met
terugwerkende kracht zou moeten worden gewijzigd.
Het protestcomité heeft kennis genomen van de Duitse Wedstrijdbepalingen in
de Bundesliga waarin voor bepaalde gevallen verhaal voor materiaalpech
mogelijk is gemaakt. Deze bepalingen zijn op dit moment niet in de
Wedstrijdbepalingen van de Eredivisie Zeilen 2017 opgenomen.
In overleg met de Organiserende Autoriteit is besloten dat halverwege het
seizoen de spelregels aan te passen niet juist is. Met terugwerkende kracht
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alsnog zaken heropenen die invloed hebben op de score en daarmee op
tactische beslissingen, die niet meer genomen kunnen worden door andere
deelnemers, is niet de meest faire oplossing zoals voorgeschreven in regel 64.2
RvW.
De Organiserende Autoriteit heeft de toezegging gedaan voor een eventuele
volgende serie, in 2018 of later, nader onderzocht zal worden of verhaal voor
materiaalpech in bepaalde gevallen toegekend kan gaan worden.
Beslissing:
Het verzoek om verhaal van de KWS in Speelronde 2 (Aalsmeer) wordt
ongedaan gemaakt en niet toegekend. De score van de KWS in de betreffende
wedstrijd moet worden aangepast in de gevaren finishpositie.
Addendum Q blijft ongewijzigd van kracht en eventuele toekomstige
verzoeken om verhaal zullen op basis van de daarin vermelde regels worden
beslist.
Chief Umpire / Vz Protestcomité
Jos Spijkerman
Date, time: 12/07/2017; 14:00 u.
Aanvullende argumenten op 28/07/2017
Aan, in een email uitwisseling aangevoerde argumenten van KWS Sneek om te
worden gehoord, inzake het terugdraaien van de beslissing van de PC inzake
hun verzoek om verhaal, is in Speelronde 3 gehoor gegeven.
Iedereen heeft daar argumenten kunnen aanvoeren voor of tegen;
KWS Sneek: Een eerder toegekend verhaal mag niet later worden
teruggedraaid, omdat in Q1.2(e) geen score aanpassing van een vorige race is
toegestaan.
De bewoordingen in Q1.2(e) zijn wat betreft toepassing van regels 62.1(a)
helder. Deze regel is geschrapt!
Toekenning van verhaal is een fout geweest van de PC en had niet mogen
gebeuren – hoe unfair een niet optimale of materiaal gebrekkige boot ook mag
zijn.
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Lezend in de toelichting voor zeilers van Addendum Q staat:
http://www.sailing.org/tools/documents/InformationtoCompetitorsVersion24[22443].docx
The possibilities for requesting redress are very limited. You cannot request redress
because of actions or non-actions by the umpires, the race committee, the
organizing committee, the technical committee or the protest committee. The only
possibility of giving redress is for having given help to somebody in danger.

De tweede zin van Q1.2(e) is niet van toepassing in deze situatie omdat 62.1(a)
al is vervallen in de eerst zin. De tweede zin zegt: ALS er verhaal is gegeven –
en dat kan alleen voor een boot die hulp geeft verleend - dan mag er geen
score aanpassing zijn van een race voor de race waarvoor verhaal wordt
gevraagd.
Alle andere aangedragen argumenten ten aanzien van fairheid en conformiteit
aan internationale afspraken, zijn voor dit jaar niet langer steekhoudend
omdat de PC het onredelijk vindt dat we de regels halverwege de serie gaan
aanpassen.
Zoals al eerder aangegeven heeft de PC de toezegging van de OA reeds
gekregen dat voor een volgend jaar de toekenning van verhaal voor
materiaalpech nader zal worden bestudeerd.

Beslissing
Ongewijzigd.
Verhaal voor KWS wordt niet toegekend en Addendum Q blijft ongewijzigd van
kracht.
Chief Umpire / Vz Protestcomité
Jos Spijkerman
Date, time: 28/07/2017; 16:00 u.

