Modtaget af bureauet: Nummer

Dato og tid:

Underskrift _________________

PROTEST SKEMA – bruges også ved anmodning om godtgørelse og genåbning
Udfyldes og afkrydses i fornødent omfang
1. STÆVNE
Organiserende myndighed

Dato

Sejlads nr.

2. Sagens type
Protest fra båd mod båd
Protest fra kapsejladskomité mod båd
Protest fra protestkomité mod båd

Anmodning om godtgørelse fra båd eller kapsejladskomité
Protestkomitéens overvejelse af godtgørelse
Anmodning fra båd eller kapsejladskomité om genåbning af sag
Protestkomitéens overvejelse af genåbning

3. BÅDEN, DER PROTESTERER (eller anmoder om godtgørelse eller genåbning)
Klasse
Sejlnr.
Bådens navn
Repræsenteret af

Telefon, E-mail

4. BÅDEN, DER PROTESTERES IMOD (eller båden, der overvejes godtgørelse til)
Klasse
Sejlnr.
Bådens navn
5. HÆNDELSEN
Tid og sted for hændelsen
Regler, der påstås overtrådt

Vidner

6. UNDERRETNING Hvordan underrettede du båden, der protesteres imod, om protesten?
Ved prajning

Hvornår?

Ved at føre et rødt flag

Hvornår?

Underretning på anden måde

Uddyb dette

Prajning:

7. BESKRIVELSE AF HÆNDELSEN (brug om nødvendigt et andet ark)
Tegning: ét tern = én skroglængde; vis bådenes positioner, vind- og strømretning, mærker.

DENNE SIDE FORBEHOLDT PROTESTKOMITÉEN Nr.

Hørt sammen med protest nr.

Udfyld og afkryds i fornødent omfang
Anmodning om at trække protesten tilbage

Underskrift ____________________

Godkendt

Protestfrist til kl.:
Protesten eller anmodningen modtaget indenfor tidsfristen

Tidsfristen forlænget

Protesterende part eller den, som har indgivet anmodning, repræsenteret af
Modpart, eller den, der overvejes godtgørelse til, repræsenteret af
Navne på vidner
Tolke
Bemærkning
Ingen invending mod interesseret part
Den skriftlige protest eller anmodning identificerer hændelsen
“Protest” prajet ved første rimelige lejlighed
Prajning ej krævet, modpart informeret ved første rimelige lejlighed
Rødt flag vist tydeligt ved første rimelige lejlighed
Rødt flag observeret af kapsejladskomité ved målgang
Protest eller anmodning gyldig, afhøring fortsætter
Protest eller anmodning ugyldig, afhøring slutter
FASTLAGTE KENDSGERNINGER

Tegning fra båd

accepteres af komitéen

Komitéens tegning vedlægges

KONKLUSION OG REGLER DER GÆLDER

AFGØRELSE
Protesten: tages ikke til følge

Båd(ene)

diskvalificeres fra sejlads(erne)
straffes således

Godtgørelse: tildeles ikke

tildeles som følger

Anmodning om genåbning: afslået

:

:

accepteret

Komitéens formand og øvrige medlemmer
Formandens underskrift ___________________________________

Dato og tidspunkt

