
1 Informatie voor deelnemers 
1.1 Protesten van de jury voor incidenten op het water 
1.1.1 Normaal gesproken zal de jury niet protesteren voor een overtreding van een regel 

van Deel 2 Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW) tenzij de jury een duidelijke overtreding 
van eerlijk zeilen (RvW 2) waarneemt. Voorbeelden van overtredingen waarbij de jury 
een protest zal overwegen zijn: 
a) Opzettelijk of bewust een regel overtreden, zonder onder de regels vrijuit te 

gaan of zonder een van toepassing zijnde straf te nemen 
b) Het intimideren van andere boten, zoals door onnodig schreeuwen of schelden 

naar andere boten 
c) Team tactiek, het zeilen om een ander te bevoordelen ten nadele van de eigen 

score van de boot 
d) Het zeilen op een wijze die, (met grote kans) schade of verwonding of het 

behalen van een groot voordeel door een overtreding tot gevolg heeft 
1.2 Hulp van buiten 
1.2.1 Een boot die instructies krijgt of uitrusting uitwisselt met een ondersteunende boot na 

het waarschuwingssein overtreedt regel 41 RvW, zelfs als de uitwisseling startte voor 
het waarschuwingssein. 

1.2.2 Als ondersteunende boten niet het gebied waar boten wedstrijdzeilen mogen binnen 
varen dan moet een boot die niet (meer) wedstrijd zeilt en hulp nodig heeft naar de 
ondersteunende boot toe zeilen, tenzij dit niet mogelijk is. 

1.3 Voortbeweging  
1.3.1 De World Sailing interpretaties van regel 42 RvW zijn gepubliceerd op  

http://www.sailing.org/raceofficials/rule42/index.php  

1.4 Verzoek om verhaal, het claimen van een fout van het Wedstrijdcomité in de 
score van een boot 

1.4.1 Als deelnemers vragen hebben over hun score door het Wedstrijdcomité dan kunnen 
zij een formulier voor scoringsverzoek invullen en inleveren bij het Wedstrijdcentrum 
binnen de tijdlimiet van regel 62.2 RvW. Dit kan ook digitaal via jury 
managementsysteem. Het wedstrijdcomité kan overleggen met de deelnemer om 
bewijsmateriaal te delen voordat gereageerd wordt op het verzoek. Als de deelnemer 
niet tevreden is met het antwoord van het Wedstrijdcomité op het scoringsverzoek, 
dan kan de deelnemer een verzoek om verhaal indienen binnen de tijdlimiet van regel 
62.2 RvW. 

1.4.2 Bij het verhoor naar aanleiding van een verzoek om verhaal in verband met een 
scoringsverzoek, moet een deelnemer staven dat het Wedstrijdcomité een fout heeft 
gemaakt bij het scoren van de boot. Videomateriaal of de relatieve posities van twee 
of meer boten die verschillende uitslagen hebben, staven zelden het maken van een 
fout door het wedstrijdcomité in de scoring. Bij het vaststellen van de feiten moet het 
protestcomité zich laten leiden door de zwaarte van verklaringen, zie World Sailing 
Case 136. 



1.5 Video en tracking informatie 
1.5.1 Een partij bij het verhoor die video of tracking informatie wil presenteren bij een 

verhoor is verantwoordelijk voor het leveren van de apparatuur die nodig is om de 
informatie te zien. Een verbinding met internet is normaal gesproken niet beschikbaar 
bij een verhoor. Het moet mogelijk zijn dat alle partijen bij het verhoor en de leden 
van de protestcommissie de informatie tegelijk kunnen zien. 

1.5.2 Tracking informatie mag getoond worden als dat beschikbaar is, maar heeft normaal 
gesproken een beperkte nauwkeurigheid. De beelden zijn samengesteld op basis van 
beschikbare data als een hulp voor de gebruiker. Het systeem kan worden gebruikt 
om  een indicatie van een positie of bewegingen van een boot te krijgen, maar is niet 
voldoende nauwkeurig om te worden gebruikt voor wedstrijdcomité doeleinden of 
jury beslissingen die exacte informatie over posities vereisen. 

1.6 Waarnemers bij verhoren 
1.6.1 Elke partij bij een verhoor mag een persoon meebrengen als waarnemer bij het 

verhoor, tenzij de jury beslist dat dit een bepaalde casus niet gewenst is. Waarnemers 
moeten er voor tekenen dat zij zich zullen houden aan de vereisten genoemd in  het 
document Informatie voor Waarnemers bij een verhoor. 

1.7 Het gebruik van elektronische apparatuur bij verhoren 
1.7.1 Het gebruik door partijen bij een verhoor, waarnemers of getuigen van elektronische 

apparatuur om aantekeningen te maken, regels of cases te checken, bij verhoren (bij 
voorbeeld tablets, telefoons, laptops e.d.) is toegestaan onder voorwaarde dat een 
apparaat niet wordt gebruikt om op te nemen of om te communiceren met andere 
personen. Voor de start van een verhoor mag een lid van de jury controleren of 
apparaten in “flight mode” staan en verbindingen beëindigd zijn. 

1.8 Regel 69 RvW Wangedrag 
1.8.1 Elk vorm van bedrog, waaronder het niet vertellen van de waarheid tijdens een 

verhoor, is een overtreding van de grondprincipe Sportiviteit RvW en kan een verhoor 
op grond van regel 69 RvW tot gevolg hebben.  

1.9 Vragen over procedures en aanpak van de jury 
1.9.1 Deelnemers en ondersteunende personen kunnen schriftelijk vragen voorleggen over 

procedures en aanpak voorleggen aan de voorzitter van de jury. Hij zal normaal 
gesproken beschikbaar zijn bij de ruimten voor de jury in de periode dat protesten 
ingediend kunnen worden.  Vragen kunnen ook digitaal gesteld worden via het Jury 
Management Systeem. 

  



2 Discretionaire straffen [DP] voor deelnemers 
2.1 General 
2.1.1 Als de jury naar eigen goeddunken moet beslissen over de van toepassing zijnde straf 

bij een overtreding, dan kan de straf uiteenlopen van 0 punten tot DNE. Bij het 
vaststellen van de straf zal de jury zich laten leiden door dit document.   

2.1.2 Discretionaire straffen zijn niet een lijst van standaard straffen. De straf moet worden 
aangepast om gerechtvaardigd te zijn, terwijl de consistentie bewaard moet worden. 
Dit wordt gedaan door een basis straf vast te stellen, en deze te verzwaren of te 
verlichten op basis van de omstandigheden. 

2.1.3 De basis straf is weergegeven in bijgaande twee tabellen. In deze tabellen wordt 
aangegeven wat de strafcategorie is voor de voorkomende discretionaire straffen en 
de antwoorden op enkele algemene vragen die gesteld worden als om de 
strafcategorie voor de betreffende straf te bepalen. 

2.1.4 Straffen worden verdeeld in 4 straf categorieën, waarbij het middelpunt de normale 
basisstraf is voor de overtreding: 
a) Strafcategorie 1 – 0 - 10% (middelpunt 5%)  
b) Strafcategorie 2 – 10 - 30% (middelpunt 20%)  
c) Strafcategorie 3 – 30 - 70% (middelpunt 50%)  
d) Strafcategorie 4 – DSQ / DNE (start punt DSQ)  

2.1.5 Om de basisstraf te bepalen wordt eerst gekeken in de onderstaande tabellen wat de 
strafcategorie van toepassing is. De basisstraf is het middelpunt van de strafcategorie. 
Vervolgens wordt gekeken of er reden is om de basis straf te verhogen of te verlagen 
binnen de strafcategorie of om van strafcategorie te veranderen. 

2.1.6 Een positief antwoord op onderstaande vragen zal leiden tot een vermindering van de 
straf” 
a) Was de overtreding per ongeluk? 
b) Was er een goede reden of rechtvaardiging voor de overtreding? 
c) Is de overtreding gemeld door de deelnemer 
d) Heeft iemand die niet deel uitmaakt van de bemanning of die geen 

ondersteunende persoon was van de boot bijgedragen aan de overtreding?  
2.1.7 Een positief antwoord op de volgende vragen kan leiden tot een verhoging van de 

straf 
a) Was de overtreding herhaald 
b) Was de overtreding opzettelijk of door onvoorzichtigheid 
c) Was er een poging om de overtreding te verbergen 
d) Heeft iemand last gehad van de overtreding 

2.1.8 De jury mag op basis van andere criteria bepalen dat een straf zou moeten worden 
verhoogd of verlaagd. 

2.1.9 Om de straf te berekenen en toe te passen: 
a) De discretionaire straf mag de score van de boot niet slechter maken dan RET 

of DSQ 
b) Procentuele straffen worden afgerond op een tiende van een punt (0,05 wordt 

naar boven afgerond) 



c) Als de overtreding een competitief voordeel tot gevolg had, dan moet de straf 
worden bepaald voor alle wedstrijden die op die dag gezeild zijn, als enig 
protest geldig is voor alle wedstrijden. 

d) Als de overtreding geen competitief voordeel tot gevolg had, in het bijzonder 
als de overtreding met name administratief van aard was, dan moet de straf 
worden toegepast op de wedstrijd die in tijd het dicht lag bij de tijd van het 
incident zoals beschreven in RvW 64.2. 

2.1.10 De volgende teksten worden gebruikt bij het schrijven van een beslissing of een 
mededeling met betrekking tot een discretionaire straf: 
a) Met toepassing van de DP leidraad is besloten tot een basis straf van xx% 
b) De penalty is verlaagd omdat ….. of Er was geen omstandigheid die een 

verlaging van de straf rechtvaardigde. 
c) De penalty is verhoogd omdat…. Of Er was geen omstandigheid die een 

verhoging van de straf rechtvaardigde. 
d) De toepaste straf van xx% is van toepassing op [alle wedstrijden van vandaag] 

of op [wedstrijdnummers yy] 
2.2 Basis Straf Categorieën of Discretionaire straffen 
2.2.1 In zijn algemeenheid is de basis straf het middelpunt van de categorie 
2.2.2 Als een specifieke overtreding niet is vermeld of een aantal categorieën worden 

genoemd, ga naar de tweede tabel 
2.2.3 Overtuig je ervan dat een discretionaire straf is toegestaan voor de specifieke 

overtreding 
Regel Tekst Straf categorie 
NOR 10.2 Boten zullen beschikbaar 

zijn voor controle op 
uitrusting vanaf donderdag 
1 sept 18:00 uur 

1 als er nog tijd resteert om de boot te 
controleren voor de eerste start 
4 als er geen tijd meer is om de boot te 
controleren voor de eerste start 
 

NOR 10.5 Boten zullen ook voldoen 
aan RvW 78.1 wanneer 
aangeboden voor controle. 

1 als de overtreding opgeheven kan worden en de 
aangepaste boot nog gecontroleerd kan worden 
voor de eerstvolgende start 
1 als de overtreding niet opgeheven kan worden 
of de aangepaste boot niet meer gecontroleerd 
kan worden voor de eerstvolgende start en geen 
effect op de prestaties van de boot of de 
veiligheid 
2 als de overtreding niet opgeheven kan worden 
of de aangepaste boot niet meer gecontroleerd 
kan worden voor de eerstvolgende start en de 
overtreding mogelijk effect, maar geen significant 
effect heeft op de prestaties van de boot 
4 als de overtreding niet opgeheven kan worden 
of de aangepaste boot niet meer gecontroleerd 
kan worden voor de eerstvolgende start en de 
overtreding een significant effect heeft op de 



prestaties van de boot of effect heeft op de 
veiligheid 

NOR 18.1 Boten moeten op de hun 
toegewezen plaats in de 
haven liggen. 

1 

NOR 19 Kielboten mogen niet uit het 
water gehaald worden 
gedurende de 
wedstrijdserie behalve met 
en onderworpen aan de 
voorwaarden van de vooraf 
gegeven schriftelijke 
toestemming van het 
wedstrijdcomité. 

1 als geen effect op de prestaties van de boot 
heeft 
2 als enig effect maar geen significant effect op de 
prestaties van de boot heeft 
4 als significant effect op de prestaties van de 
boot heeft 

NOR 20.1 Onderwater 
ademhalingsapparatuur 
en/of plastic baden of een 
equivalent daarvan mogen 
niet worden gebruikt nabij 
kielboten tussen het 
waarschuwingssein van de 
eerste wedstrijd en het 
einde van de wedstrijdserie.  

1 als geen effect op de prestaties van de boot 
heeft 
2 als enig effect maar geen significant effect op de 
prestaties van de boot heeft 
4 als significant effect op de prestaties van de 
boot heeft 

NOR 20.2 Kielboten mogen op geen 
enkele manier onder de 
waterlijn schoon gemaakt 
worden gedurende het 
evenement. Boten mogen 
zich wel ontdoen van in het 
water aanwezige 
waterplanten of 
voorwerpen. 

1 als geen effect op de prestaties van de boot 
heeft 
2 als enig effect maar geen significant effect op de 
prestaties van de boot heeft 
4 als significant effect op de prestaties van de 
boot heeft 

SI 1.4 Deelnemers en 
ondersteunende personen 
moeten voldoen aan ieder 
redelijk verzoek van een 
evenement official. Hier niet 
aan voldoen kan wangedrag 
zijn.  

1 als onopzettelijk of met goede reden niet 
voldaan is aan een verzoek 
4 als opzettelijk niet voldaan is aan een redelijk 
verzoek 

SI 4.1 Deelnemers en 
ondersteunende personen 
moeten voldoen aan 
redelijke verzoeken van race 
officials.  

1 als onopzettelijk of met goede reden niet 
voldaan is aan een verzoek 
4 als opzettelijk niet voldaan is aan een redelijk 
verzoek 

SI 4.2 Deelnemers en 
ondersteunende personen 
moeten alle uitrusting van 

1 als de behandeling onopzettelijk of met goede 
reden was  



de organiserende autoriteit 
met zorg, zeemanschap 
behandelen, in 
overeenstemming met alle 
gebruiksinstructies en 
zonder de functionaliteit 
ervan te verstoren 

2 als de behandeling opzettelijk en zonder goede 
reden was en de schade niet ernstig is 
4 bij andere behandelingen en de schade ernstig 
was. 

SI 5.3 Vlag D en één geluidssein 
betekent: Boten mogen de 
haven niet verlaten. 

1 
4 indien de Stand-By/Rescue of andere 
hulpverleningsorganisatie ingezet wordt, 
bijvoorbeeld voor een zoek- of reddingsoperatie 

SI 18.2 Een boot die zich terugtrekt 
uit een wedstrijd moet het 
wedstrijdcomité bij de eerst 
mogelijke gelegenheid op 
de hoogte brengen.  

1 bij geen inzet Stand-By/Rescue of andere 
hulpverleningsorganisatie 
4 indien de Stand-By/Rescue of andere 
hulpverleningsorganisatie ingezet wordt, 
bijvoorbeeld voor een zoek- of reddingsoperatie 

SI 18.3 Boten die op een 
wedstrijddag de haven niet 
verlaten, dienen het 
wedstrijdcomité of de 
informatiebalie hiervan zo 
spoedig mogelijk op de 
hoogte te stellen.  

1 
4 indien de Stand-By/Rescue of andere 
hulpverleningsorganisatie ingezet wordt, 
bijvoorbeeld voor een zoekoperatie 

SI 18.4 Indien één van de seinen 
“N” boven “H”, “N” boven 
“A”, “OW” boven “H” of 
“OW” boven “A” op één of 
meerdere van de 
wedstrijdcomité vaartuigen 
wordt getoond, dienen de 
boten direct naar de haven 
terug te keren.  

1 bij geen inzet Stand-By/Rescue of andere 
hulpverleningsorganisatie 
4 indien de Stand-By/Rescue of andere 
hulpverleningsorganisatie ingezet wordt, 
bijvoorbeeld voor een zoek- of reddingsoperatie 

SI20.2 een boot moet naar een 
aangewezen gebied gaan, 
als een wedstrijdofficial hem 
dat aangeeft. 

1 als er een goede reden of rechtvaardiging is 
4 als er geen goede reden of rechtvaardiging is. 

RvW 47 Deelnemers en 
ondersteunende personen 
mogen niet opzettelijk afval 
in het water gooien. Deze 
regel is van toepassing 
gedurende de gehele tijd 
dat zij zich op het water 
bevinden 

2 in geval van natuurlijk op korte termijn 
afbreekmateriaal 
4 in geval van niet op korte termijn afbreekbaar 
materiaal 

 



2.3 Algemene criteria 
2.3.1 Te hanteren als een overtreding niet valt in de tabel van paragraaf Fout! 

Verwijzingsbron niet gevonden. of als meer dan 1 categorie in de tabel wordt geduid 
bij een overtreding 

Zou de overtreding de veiligheid verminderd kunnen hebben? 
Nee 
Misschien maar niet met zekerheid 
Ja  

1 
2-3 
4 

Kan de boot aantonen dat het geen voordeel in de wedstrijd heeft verkregen?  
Ja, geen voordeel mogelijk 
Nee, mogelijk is sprake van een voordeel, maar dat is niet zeker  
Nee, de boot heeft voordeel behaald  

1 
2 -3 
4  

Zou de overtreding de sport in diskrediet brengen? 
(NB: Als de jury overweegt dat de sport mogelijk in diskrediet gebracht is dan moet de jury 
overwegen om actie te ondernemen op grond van regel 69 RvW, in het bijzonder als er geen 
andere regel van toepassing is.)  
Nee 
Misschien maar niet met zekerheid  
Ja 

1  
2 -3  
4  

Kan de overtreding schade of een verwonding tot gevolg hebben? 
Nee 
Misschien maar niet met zekerheid  
Ja 

1  
2 -3 
4  

  



3 Discretionaire straffen voor ondersteunende personen en boten 
3.1 Algemeen  
3.1.1 Als een protestcommissie in een verhoor beslist dat een ondersteunende persoon een 

regel heeft overtreden of indien vereist op grond van lokale regels, dan voorziet regel 
64.5 RvW in straffen voor de ondersteunende persoon en straffen voor de betrokken 
boot. Discretionaire straffen zijn niet een lijst van standaard straffen. De straf moet 
worden aangepast om gerechtvaardigd te zijn, terwijl de consistentie bewaard moet 
worden. Dit wordt gedaan door een basis straf vast te stellen, en deze te verzwaren of 
te verlichten op basis van de omstandigheden. In geval van wandgedrag wordt de 
straf voor ondersteunende personen en boten bepaald in overeenstemming met regel 
69 RvW. 

3.2 Discretionaire straffen voor Ondersteunende personen  
3.2.1 Straffen zijn als volgt onderverdeeld in 5 niveaux: 

Niveau 1: Waarschuwing 
Niveau 2: Sluit de person uit voor het uitvoeren voor 1 of meer races 
Niveau 3:  Sluit de person uit voor het uitvaren voor 1 of meer dagen 
Niveau 4:  Sluit de person uit van aanwezigheid op de evenementslokatie voor 1 of 

meer dagen 
Niveaus 5:  Sluit de person uit van aanwezigheid op de evenementslokatie voor de 

rest van het evenement en/of neem actie binnen de jurisdictie van het 
protestcomité binnen de regels, waaronder het beschuldigen van de 
persoon van wangedrag onder regel 69 RvW 

3.2.2 Basis straf voor discretionaire straffen  
SI 1.4 Deelnemers en ondersteunende personen 

moeten voldoen aan ieder redelijk verzoek 
van een evenement official. Hier niet aan 
voldoen kan wangedrag zijn.  

1 als onopzettelijk of met goede 
reden niet voldaan is aan een 
verzoek 
3-5 als opzettelijk niet voldaan is aan 
een redelijk verzoek 

SI 4.1 Deelnemers en ondersteunende personen 
moeten voldoen aan redelijke verzoeken 
van race officials.  

1 als onopzettelijk of met goede 
reden niet voldaan is aan een 
verzoek 
3-5 als opzettelijk niet voldaan is aan 
een redelijk verzoek 

SI 4.2 Deelnemers en ondersteunende personen 
moeten alle uitrusting van de organiserende 
autoriteit met zorg, zeemanschap 
behandelen, in overeenstemming met alle 
gebruiksinstructies en zonder de 
functionaliteit ervan te verstoren 

1 als de behandeling onopzettelijk of 
met goede reden was  
2 als de behandeling opzettelijk en 
zonder goede reden was en de 
schade niet ernstig is 
3-5 bij andere behandelingen en de 
schade ernstig was. 

SI 23.1 Ondersteunende teams, met inbegrip van 
alle ondersteunend personen en vaartuigen 
van ondersteunende personen, moeten 
voldoen aan de regels voor ondersteunende 

1 als er geen hinder is geweest voor 
wedstrijd zeilende boten 
3-5 als wedstrijd zeilende boten 
gehinderd worden 



personen. Wedstrijdbepalingen NK Valk en 
NK Schakel 2-4 september 2022  

SI 23.2 Teamleiders, coaches en andere 
ondersteunende personen moeten buiten 
de gebieden waar boten wedstrijdzeilen 
blijven, van het moment van het 
voorbereidingssein voor de eerste klasse 
totdat alle boten zijn gefinisht of zich 
hebben teruggetrokken of het 
wedstrijdcomité het sein voor uitstel, 
algemene terugroep of afbreken geeft. 

1 als er geen hinder is geweest voor 
wedstrijd zeilende boten 
3-5 als wedstrijd zeilende boten 
gehinderd worden 

RvW 47 Deelnemers en ondersteunende personen 
mogen niet opzettelijk afval in het water 
gooien. Deze regel is van toepassing 
gedurende de gehele tijd dat zij zich op het 
water bevinden 

1-2 in geval van natuurlijk op korte 
termijn afbreekmateriaal 
3-5 in geval van niet op korte termijn 
afbreekbaar materiaal 

3.3 Discretionaire straffen voor een boot 
3.3.1 De protestcommissie kan een boot straffen die partij is bij een verhoor op grond van 

regel 60.3(d) RvW of regel 69 RvW voor de overtreding van een regel door een 
ondersteunende persoon door het wijzigen van de score van een boot in een enkele 
wedstrijd tot aan een DSQ. Bij het bepalen van de straf geldt dit document als 
leidraad.  

3.3.2 Straffen zijn verdeeld in 4 categorieën waarbij het middelpunt de normale basis straf 
is. 
a) Categorie – 0 - 10% (middelpunt 5%)  
b) Categorie – 10 - 30% (middelpunt 20%)  
c) Categorie 3 – 30 - 70% (middelpunt 50%)  
d) Categorie 4 – DSQ  

3.3.3 Start met de volgende vragen om de van toepassing zijnde categorie te bepalen. Het 
protestcomité kan andere criteria gebruiken om te bepalen of de straf moet verhoogd 
of verlaagd. Beschouw het middelpunt van de categorie als de basisstraf. 

Kan de boot een competitief voordeel behaald hebben? Categorie 
Geen voordeel is mogelijk 
Mogelijk voordeel behaald 
Ja, voordeel behaald 

1  
2-3  
4  

De ondersteunende persoon beging een volgende overtreding nadat het protest 
comité de boot schriftelijk, na een verhoor, gewaarschuwd had dat een straf 
uitgedeeld kon worden. 
Kan de overtreding schade of een verwonding tot gevolg hebben?  

 

Nee 
Mogelijk maar niet zeker  
Ja 

1  
2-3  
4  

Kan de overtreding de veiligheid in gevaar brengen?   

Nee 1  



Misschien maar niet zeker 
Ja  

2-3  
4  

Kan de overtreding de sport in diskrediet brengen?   

Nee 
Misschien maar niet zeker 
Ja  

1  
2-3  
4  

Om de straf te berekenen en toe te passen: 
a) De discretionaire straf mag de score van de boot niet slechter maken dan RET 

of DSQ 
b) Procentuele straffen worden afgerond op een tiende van een punt (0,05 wordt 

naar boven afgerond) 
c) Als de overtreding een competitief voordeel tot gevolg had, dan moet de straf 

worden bepaald voor alle wedstrijden die op die dag gezeild zijn, als enig 
protest geldig is voor alle wedstrijden. 

d) Als de overtreding geen competitief voordeel tot gevolg heeft gehad, in het 
bijzonder als de overtreding met name administratief van aard was, dan moet 
de straf worden toegepast op de wedstrijd die in tijd het dicht lag bij de tijd 
van het incident zoals beschreven in RvW 64.2. 

3.3.4 De protestcommissie heeft de bevoegdheid om te beslissen over de juiste straf voor 
een overtreding, van het geven van een waarschuwing tot het uitsluiten van het 
evenement of het intrekken van enig privilege of voordeel, of het nemen van een 
andere actie binnen zijn jurisdictie in het kader van de regels. 

3.3.5 Op basis van de antwoorden op onderstaande vragen kan een straf verzwaard of te 
verminderd worden 
Een positief antwoord op de volgende vragen kan leiden tot een vermindering van de 
straf 
a) Was de overtreding per ongeluk of onvermijdelijk 
b) Was er een goede reden of rechtvaardiging voor de overtreding 
c) Heeft iemand die geen deel uitmaakte van het ondersteunende team 

bijgedragen aan de overtreding 
d) Heeft de ondersteunende persoon de overtreding toegegeven en bijgedragen 

aan het onderzoek. 
Een positief antwoord op de volgende vragen kan leiden tot een verzwaring van de 
straf 
a) Was de overtreding opzettelijk of een onvoorzichtigheid 
b) Was er een poging om de overtreding te verbergen 
c) Heeft iemand last gehad van de overtreding 
d) Heeft de ondersteunende persoon de overtreding toegeven 
De protestcommissie mag andere criteria toepassen om te beslissen of een straf 
verzwaard of verminderd wordt. 



3.4 Het schrijven van de beslissing 
3.4.1 De volgende teksten worden gebruikt bij het schrijven van een beslissing of een 

mededeling met betrekking tot een discretionaire straf: 
a) Met toepassing van de DP leidraad is besloten tot een basis straf van xx% 
b) De penalty is verlaagd omdat ….. of Er was geen omstandigheid die een 

verlaging van de straf rechtvaardigde. 
c) De penalty is verhoogd omdat …. Of Er was geen omstandigheid die een 

verhoging van de straf rechtvaardigde. 
d) Voor een boot is een straf van xx% van toepassing op [alle wedstrijden van 

vandaag] of op [wedstrijdnummers yy] 
  



4 Informatie voor Waarnemers bij een verhoor 
4.1 Algemeen 
4.1.1 Over het algemeen zijn waarnemers welkom bij verhoren.  
4.1.2 Elke partij bij een verhoor mag een persoon meebrengen als waarnemer bij het 

verhoor, tenzij de jury beslist dat dit een bepaalde casus niet (meer) gewenst is.  
4.1.3 De grootte van de ruimte en de beschikbaarheid van stoelen kunnen het aantal 

waarnemers beperken.  
4.1.4 De waarnemer mag alleen aanwezig zijn bij een verhoor als ook een partij van het 

verhoor aanwezig mag zijn bij het verhoor. 
4.2 Voorwaarden voor waarnemers 
4.2.1 De waarnemer moet de aanwijzingen van de voorzitter van de jury opvolgen tijdens 

het verhoor 
4.2.2 Het gebruik van elektronische apparatuur (bijvoorbeeld tablets, telefoons, laptops e.d) 

om aantekeningen te maken, regels of cases te checken is toegestaan onder 
voorwaarde dat een apparaat niet wordt gebruikt om op te nemen of om te 
communiceren met andere personen. Voor de start van een verhoor mag een lid van 
de jury controleren of apparaten in “flight mode” staan en verbindingen beëindigd 
zijn. 

4.2.3 Het is niet toegestaan om vanaf de start van het verhoor tot het moment dat de 
beslissing is medegedeeld aan de partijen bij het verhoor, te communiceren met 
partijen bij het verhoor, getuigen of andere waarnemers, tenzij toegestaan door de 
voorzitter van de jury 

4.2.4 Iemand die getuige kan zijn bij een verhoor, kan gelet op regel 63.3(a) RvW niet als 
waarnemer aanwezig zijn bij het verhoor.  Door als waarnemer het verhoor bij te 
wonen kan niet meer opgetreden worden als getuige in het verhoor. 

4.2.5 De jury kan te allen tijde de toestemming om een verhoor bij te wonen intrekken, 
waarna de waarnemer het verhoor direct dient te verlaten. 

 
 
 
 
 
Voor akkoord 
 
 
 
 
 
Naam 
  



5 Jury Management Systeem 
5.1 Digitaal indienen protesten, verzoeken om verhaal, verzoeken tot heropening en 

scoringsverzoeken 
5.1.1 Het digitaal indienen van protesten en een verzoek om verhaal d.m.v. het jury 

managementsysteem heeftde voorkeur. Het is de verantwoordelijkheid van de zeiler 
om binnen 15 minuten na de protesttijdslimiet te controleren of het protest 
ontvangen en gepland is. 

5.2 De volgende links in het jury managementsysteem zijn beschikbaar: 
5.2.1 Indienen protest/ verzoek om verhaal/ verzoek tot heropening/ 

 
5.2.2 Indienen scoringsverzoek 

  
5.2.3 Mededelingen 

 



5.2.4 Planning verhoren 

 
5.2.5 Beslissingen protesten/verzoeken om verhaal/verzoeken tot heropening 

 
5.2.6 Reactie op score verzoeken 

 


