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Partijen:
Partij die om verhaal verzoekt: Team Scheveningen vertegenwoordigd door Simon Anink
Ändere partij: Wedstrijdcomissie vertegenwoordigd door Alex Hoeve
Getuigen:
Samenvatting:
Verzoek om verhaal van Team Scheveningen in Flight 2 Race 3 voor een door de stroom op drift
geraakt bovenwindse merkteken.
Procedurele zaken:
Behandeld voor aanvang Flight 3 op zondag 30/07 in Scheveningen, Speelronde 3.
Vastgestelde Feiten:
 Flight 2 Race 3 werd gevaren op zaterdag 29 juli voor de kust van Scheveningen met
windkracht 8 tot 10 knopen en stroom oplopend tot 2 knopen uit de richting van
bovenwindse merkteken.
 Tijdens het tweede kruisrak werd het rak steeds korter door een op drift geraakt bovenwinds
merkteken. Boten hadden met de sterke tegenstroom en lichte wind moeite op voortgang te
maken in dat kruisrak
 Bij de passage van de eerste boot door de gate was het kruisrak korter dan een derde van
de oorspronkelijke lengte,
 Team Scheveningen passeerde de gate, na het eerste voor-de-windse rak, op een tweede
plaats
 Team Scheveningen kreeg daarna een straf voor overtreding van regel 10 en kwam na het
nemen van een strafronde, op de laatste plaats.
 Daarna raakte de boot nog verder achter door de sterke stroom en had moeite om
bovenwinds merkteken te ronden.
 Voordat de laatste boot het merkteken had gepasseert was het bovenwindse merketeken
door de gate gedreven.
 Alle andere boten finishten in dezelfde volgorde die zij hadden bij de gate.

Conclusies:
Er is onder Addendum Q geen verzoek om verhaal mogelijk voor omissies of onjuiste handelingen
van het wedstrijdcomité. Regel 61.2(a) is vervallen.
Plaats van aankomst is deels niet buiten eigen schuld aanzienlijk verslechterd.
RC mag een race afbreken en overzeilen, maar is daartoe niet verplicht
Regels:
Addendum Q regel Q1.2(e), en regels RvW 32.1, 62.1
Beslissing:
Verzoek om verhaal is afgewezen
Panel:
Jos Spijkerman (vz), Marcel Bult, Casparus Vlasblom

