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1. SZ. HIRDETMÉNY 
 

  
Az Audi Nádas Kupa versenykiírása az alábbiak szerint módosul 

Az 1.1 pont új elemei: 

(c)         az OP OD piros, fehér és zöld flottái, valamint az RS Feva és 420 osztályok számára az RRS P függeléke: A 42. 
szabály speciális eljárásai azzal a módosítással, hogy az RRS P2.2 és P2.3 szabályokat nem alkalmazzák, és az RRS P2.1 
szabály úgy módosul, hogy az összes büntetésre alkalmazandó. 

(d)         az RRS T függeléke: Egyeztető eljárás. 

A 8.1 pont törölve és az alábbival helyettesítendő: 

Az RRS 44.1 és P2.1 szabályok úgy módosulnak, hogy a kétfordulós büntetést az egyfordulós büntetés váltja fel. 

 A 9. pont törölve és az alábbival helyettesítendő: 

 9.           ÓVÁSOK ÉS ORVOSLATI KÉRELMEK 

9.1        Óvási űrlapok a versenyirodán kaphatók. Az óvásokat és az orvoslati vagy az ismételt megnyitásra 
vonatkozó kérelmeket oda kell benyújtani a megfelelő határidőn belül. 

9.2        Az óvási határidő minden egyes osztály részére 60 perc lesz, miután 

(a)         a napi utolsó futam utolsó hajója célba ért, vagy 

(b)         kitűzték az „AP az A felett” vagy az „N az A felett” jelzést. 

Azonban amikor a parton tűzték ki az „AP az A felett” jelzést, az óvási határidő a jelzés kitűzését követő 30 perc. Több 
esemény bekövetkezésekor a későbbi időpontot kell figyelembe venni. 

9.3        Az óvási határidőt követően a lehető leghamarabb kifüggesztik a közleményeket, hogy tájékoztassák a 
versenyzőket azokról a tárgyalásokról, amelyeken felek, vagy amelyeken tanúként nevezték meg őket. A 
tárgyalásokat a versenyiroda közelében lévő versenybírói szobákban tartják. 

9.4        A versenyrendezőség vagy az óvási bizottság óvásairól szóló közleményeket a hajók RRS 61.1(b) szabály 
szerinti értesítése céljából kifüggesztik. 

9.5        Kifüggesztik azoknak a hajóknak a listáját, amelyeket az RRS P függeléke szerint büntettek az RRS 42. 
szabály megsértéséért. 

9.6        Egy sorozat utolsó ütemezett versenynapján egy, az óvási bizottság egy döntésére alapozott orvoslati 
kérelmet nem később, mint 30 perccel a döntés kifüggesztését követően kell benyújtani. Ez módosítja az RRS 62.2 
szabályt. 


