
 

 

Adnotacje biura regat:  Data i czas..............................Podpis.................................. Numer protestu............. 

                                        Limit czasu protestowego.......................... 

 

FORMULARZ PROTESTOWY - dotyczy także prośby o zadośćuczynienie       
i wznowienia rozpatrywania 

Wypełnić i zaznaczyć   odpowiednio  

1.    NAZWA REGAT ........................................................................................................................................................... 

       Organizator ..............................................................…........................  Data...................  Wyścig nr .......................  

2. RODZAJ ROZPATRYWANIA   
 

    Protest jachtu na jacht    Prośba o zadośćuczynienie wniesiona przez jacht lub komisję regatową                                                           
    Protest komisji regatowej na jacht                        Rozważanie zadośćuczynienia przez zespół protestowy                                                                                   

         Protest zespołu protestowego na jacht                Prośba jachtu lub komisji regatowej o wznowienie  rozpatrywania                                                                                                                                                                                           
   Rozważanie wznowienia rozpatrywania przez zespół  protestowy                     

                                                                              

3. JACHT PROTESTUJĄCY,  WNOSZĄCY PROŚBĘ O ZADOŚĆUCZYNIENIE  LUB PROŚBĘ O WZNOWIENIE 
ROZPATRYWANIA 

    Klasa............................ Flota……………… Numer na żaglu............................ Nazwa jachtu...................................... 

 Reprezentowany przez...........................................  Telefon............................  E-mail.................................................  

4. JACHT(Y) PROTESTOWANY LUB ROZWAŻANY W SPRAWIE O PRZYZNANIE ZADOŚĆUCZYNIENIA  

    Klasa............................ Flota……………… Numer na żaglu....................... Nazwa jachtu......................................... 

5. INCYDENT 

Gdzie i kiedy incydent miał miejsce............................................................................................................................. 

  Zarzuca się złamanie przepisów ...........................Świadkowie................................................................................... 

6.  INFORMOWANIE PROTESTOWANEGO    

      Jak poinformowałeś  protestowanego o zamiarze złożenia protestu? 

 Okrzykiem                                              Kiedy ................................ Użyte słowa........................................ 

      Przez pokazanie czerwonej flagi     Kiedy............................................................................................... 

 W inny sposób  Podaj szczegóły……….................................................................. 

7. OPIS INCYDENTU (w razie konieczności zastosuj dodatkowy arkusz) 
 Rysunek: jeden kwadrat = długość kadłuba; zaznacz pozycje jachtów, kierunki wiatru i prądu,  znaki.  

 

                                                                                                                                                     

 

 

                                                                        

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

……………………………………… 



 

 

STRONA PRZEZNACZONA DLA ZESPOŁU PROTESTOWEGO 

Protest nr............ rozpatrywany razem z protestami nr............... 

Wypełnić i zaznaczyć     odpowiednio: 

Prośba o wycofanie protestu   Podpis .......................................  Udzielono zgody na wycofanie protestu    

Klasa……………… Flota……………. Wyścig……………..  

Protest, prośba o zadośćuczynienie lub o wznowienie rozpatrywania złożone 

w limicie czasu   Limit czasu przedłużony    

Protestujący lub strona wnosząca prośbę o zadośćuczynienie lub o wznowienie rozpatrywania,  

reprezentowany przez....................................................................................................................................................... 

Druga strona lub jacht rozważany w sprawie o przyznanie zadośćuczynienia,  

reprezentowany przez..............................……………....................................................................................................... 

Nazwiska świadków ........................................................................................................................………....................... 

Tłumacze......................………………………………………………….  

Uwagi: 

Zadeklarowano konflikt interesów     Wyrażono sprzeciw: Tak   Nie    ………………… 

Protest lub prośba o zadośćuczynienie złożona na piśmie identyfikuje incydent                        ………………... 

Okrzyk „protest” przy pierwszej nadarzającej się okazji                           ………………... 

Okrzyk zbędny; protestowany poinformowany przy pierwszej nadarzającej się okazji              ………………... 

Czerwona flaga pokazana wyraźnie przy pierwszej nadarzającej się okazji                           ……………….. 

 

Protest lub prośba o zadośćuczynienie ważne; rozpatrywanie kontynuowane             

Protest lub prośba o zadośćuczynienie nieważne; rozpatrywanie zamknięte     

 
USTALONE FAKTY............................................................................................................................................................ 

 

............................................................................................................................................................................................. 

 

............................................................................................................................................................................................. 

 

............................................................................................................................................................................................. 

 

............................................................................................................................................................................................. 

 
Szkic sporządzony przez jacht.....................zakceptowany przez  zespół       Szkic zespołu w załączeniu        
 
KONKLUZJA I PRZEPISY MAJĄCE ZASTOSOWANIE.................................................................................................... 

 

............................................................................................................................................................................................. 

 

............................................................................................................................................................................................. 

DECYZJA    
Protest:  oddalony     Jacht(y)............................................. jest (są) zdyskwalifikowany z wyścigu(ów)…….….. 
                                      
                         ukarany(e) w następujący sposób  :.................................................................................... 
 
Zadośćuczynienie: nie przyznane    przyznane w następujący sposób :............................................................. 

 

Prośba o wznowienie rozpatrywania: nie uznana    uznana   
 

Przewodniczący zespołu protestowego i członkowie.................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................................................................. 

Podpis Przewodniczącego...................................................... Data i godzina................................................................. 


