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Wedstrijdbepalingen voor de

Competitie van de Vereniging "de Fryske Boerepream"

Puntentelling:
voor de wedstrijden van het kampioenschap van de Vereniging "De Fryske Boerepream" (DFB);

Dit is een wijziging van RvW appendix A 4 en bepaling SWB 17

Er zijn twee soorten punten: 'wedstrijdpunten en strafpunten'.

1. De eerst aankomende pream krijgt 0,9 wedstrijdpunt; de tweede 2 wedstrijdpunten, de derde 3
wedstrijdpunten enz.

Dit onder voorbehoud van het volgende:

2. Preammen die zijn ingeschreven voor de competitie, maar bij een wedstrijd niet starten, krijgen voor
deze wedstrijd evenveel wedstrijdpunten als er preammen voor de competitie ingeschreven staan.
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D N l- 3. a. - Preammen die de wedstrijd niet uitzeilen krijgen voor die wedstrijd evenveel wedstrijdpunten als

er pramen gestart zijn.
b. - Een pream die de wedstrijd niet kan uitzeilen door averij als gevolg van een overtreding door een

ander, krijgt voor deze wedstrijd zoveel wedstrijdpunten als zijn gemiddelde over alle overige
wedstrijden. Het onder b. genoemde kan alleen worden bepaald indien er een uitspraak is op
grond van een geldig protest.

c. - Kan de in 3b. bedoelde pream de volgende wedstrijd weer niet deelnemen als gevolg van deze
averij, dan krijgt hij voor deze wedstrijd en eventueel de daarop volgende wedstrijden, evenveel
wedstrijdpunten als de laatst aankomende pream.

a. - Als in verband met een begane overtreding een tegen een pream ingediend protest wordt
toegewezen, dan worden aan die pream zoveel wedstrijdpunten toegekend als er preammen
deelnemen aan de competitie.

b. - Straf bij niet tijdig indienen van een protest:
als een pream met de protestvlag in het want over de finishlijn vaart, is de schipper of zijn
vertegenwoordiger verplicht het protest binnen een uur na aankomst van de laatste pream bij de
protestcommissie in te dienen op straffe van 3 strafpunten.

c. - De straf bij niet voldoen aan de klassenvoorschriften is 3 strafpunten.
d. - De straf voor het tijdens competitiewedstrijden niet aan boord hebben van de voorgeschreven

hoeveelheid ballast in het kader van de zeilformule is zoveel strafpunten als er preammen
meedoen aan de competitie + 7,5.

Van de totaaltelling, over de gehele Sylkompetysje 2019 DFB, mag het aantal wedstrijdpunten van de
slechtste wedstrijd worden afgetrokken. Strafpunten mogen niet worden afgetrokken.

Aanvullende reqels voor de priizen 'per weekend':
Voor de wedstrijdserie per weekend mag, wanneer er 5 weds
de s/echÍsÍe score worden afgetrokken. Strafpunten mogen n
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