Примљен у регатној канцеларији: Број

Датум и време

Потпис

ПРОТЕСТНИ ОБРАЗАЦ - исто и за захтев за обештећење и поновну расправу
Попуни и означи одговарајуће
1. РЕГАТА

Организатор

Датум

Трка број

2. ТИП РАСПРАВЕ
Протест једрилице против једрилице

Захтев за обештећење једрилице или регатног одбора

Протест регатног одбора против једрилице

Разматрање обештећења од стране протестног одбора

Протест протестног одбора против једрилице

Захтев једрилице или регатног одбора за поновну расправу
Разматрање поновне расправе од стране протестног одбора

3. ПРОТЕСТУЈУЋА ЈЕДРИЛИЦА, ИЛИ ОНА КОЈА захтева ОБЕШТЕЋЕЊЕ ИЛИ ПОНОВНУ РАСПРАВУ
Класа
Коју представља

Флота

Jедро број
Tел., e-mail

Име једрилице

4. ПРОТЕСТОВАНА(Е) ЈЕДРИЛИЦА(Е), ИЛИ ЗА РАЗМАТРАЊЕ ОБЕШТЕЋЕЊА
Класа

Флота

Jедро број

Име једрилице

5. ИНЦИДЕНТ
Време и место инцидента
Правила за која се сматра да су прекршена

сведоци

6. ОБАВЕШТАВАЊЕ ПРОТЕСТОВАНОГ Како си обавестио протестованог о намери да протестујеш?
Довиком

Када?

Истицањем црвене заставе

Где

Другачијим обавештењем

Наведи детаље

Којим речима

7. ОПИС ИНЦИДЕНТА (ако треба додај лист)
Скица: један квадрат = дужина трупа; прикажи полижај једрилица, правце ветра и струје, ознаке.

ОВУ СТРАНУ ПОПУЊАВА ПРОТЕСТНИ ОДБОР

Број

Расправљан заједно са бројевима

Попуни и означи одговарајуће
Тражено повлачење

; потписано од

Повлачење дозвољено

Класа
Флота
Трка
Ограничено време
Протест, или захтев за обештећење или поновну расправу, у ограниченом времену
Протестно време продужено
Протестујући, или странка која захтева обештећење или поновну расправу представљена од
Друга странка или једрилица узета у обзир за обештећење, представљена од
Имена сведока
Преводиоци
Опаске
Нема примедбе у вези заинтересоване странке
Написани протест или захтев идентификује инцидент
"Протест" довикнут у првој разумној прилици
Довик није био нужан, протестовани обавештен у првој разумној прилици
Црвена застава уочљиво истакнута у првој разумној прилици
Протест или захтев ваљан, саслушање се наставља

Протест или захтев неваљан, саслушање закључено

НАЂЕНЕ ЧИЊЕНИЦЕ

Скицу једрилице

потврдио одбор

скица одбора придодата

ЗАКЉУЧАК И ПРИМЕЊЕНА ПРАВИЛА

ОДЛУКА
Протест: одбачен

Једрилица(е)

је (су) дисквалификована(е) у трци(тркама)

Кажњене како следи
Обештећење:ускраћено

Дато како следи

Захтев за поновно саслушање: одбијен

;
;

; Допуштен

Председник протестног одбора и остали чланови

Потпис председника

Датум и време

