
 

ELLENŐRZŐLISTA TÁRGYALÁSOKHOZ Az eset száma: _________  

 
Megjegyzések: N/A jelentése „nem alkalmazható” 
 N/C jelentése „befejezetlen” vagy „az óvási bizottság nem fontolta meg” 
Kitöltési útmutató a másik oldalon található. 

(1) A TÁRGYALÁS ELŐTT (felek távollétében) 

1.1 A tárgyalás időzítve és kifüggesztve (63.2)?

 Igen   Nem   N/C 

1.2 B vagy Q függelék szerinti tárgyalás?

 B függelék   Q függelék   N/A 

1.3 Nincs összeférhetetlenség a bizottságban (63.4)?

 Nincs   Bíró(k) visszahívva:  _______________  

1.4 Nemzetközi zsűri N függ. szerint összeállítva?

 Igen   Nem   N/A   N/C 

1.5 Tartalom (61.2) 
     (a)  Óvó és óvott(ak) azonosítva?

 Igen   Nem   N/A   N/C 

     (b)  Az eset meghatározva?

 Igen   Nem   N/A   N/C  

     (c)  Orvoslati kérelem oka megadva?

 Igen   Nem   N/A   N/C 

1.6 Felek elérhetők

 Igen   Nem   Halasztva:  ________________  

1.7 Óvási bizottsági tanúk? Bíró látta az esetet?

 Igen   Azonosítva   Nem   N/C 

1.8 Multimédiás bizonyíték elérhető? 
  Igen   Beszerezve   Nem ismert   Nem   N/C 

(2) TÁRGYALÁSI ELŐZMÉNYEK (felek jelenlétében) 

2.1 Megfigyelők és utasítások

 Szóban   Írásban   N/A 

2.2 Ért angolul / Segítség szükséges?

 Elvégezve   N/A   N/C 

2.3 Megfelelő tárgyalás és résztvevők

 Elvégezve   N/A  N/C 

2.4 Felvételek készítésének irányelvei

 Elvégezve   N/A   N/C 

2.5 Nevek feljegyzése

 Elvégezve   N/A   N/C 

2.6 Felek jelen?

 Igen   Nem   63.3(b) szerinti eljárás 

2.7 Képviselő a hajón 2., 3. vagy 4. rész esetén (63.3)?

 Igen   Nem   N/A   N/C 

2.8 Bizottság bemutatása

 Elvégezve   N/C 

2.9 Összeférhetetlenséggel kapcsolatos kifogás (63.4)?

 Nincs   Van   Érvényes   Érv.telen   N/C 

2.10 Óvási űrlap másolata – felkészülési idő (63.2)?

 Elvégezve   Kiterjesztve:  __________    N/C 

2.11 Felek értik az eljárást?

 Igen   Nem   Elmagyarázva   N/C 

2.12 Vállalt valaki büntetést?

 Igen   Nem   N/C 

2.13 Visszavonási kérelem (63.1)?

 Nem   Igen   Elfogadva   Elutasítva 

2.14 Felek fognak tanúkat hívni?

 Igen   Nem   N/C 

(3) ÉRVÉNYESSÉG 

3.1 Tartalom – felek, eset (61.2, 62.2)

 OK   Javítva   N/C 

3.2 Határidőn belül (61.3, 62.2)?

 Igen   Nem   Kiterjesztve: _______________  

3.3 Kiáltás (61.1)?

 Igen   Nem   N/A  _____________________  

3.4 Lobogó kitűzve (61.1)?

 Igen   Nem   N/A  _____________________  

3.5 Nincs kiáltás, óvott megfelelően értesítve (61.1)?

 Igen   Nem   N/A  _____________________  

3.6 Óvó részese vagy látta az esetet 2. rész esetén 
(60.1(a))?

 Igen   Nem   N/A   N/C 

3.7 Szörfök esetén: versenyrendezőség értesítve (B5)?

 Igen   Nem   N/A   N/C 

(4) BIZONYÍTÉKOK 

4.1  Mindegyik fél szolgáltat bizonyítékot (M3.2) 

4.2  Felek kérdezik egymást (M3.2)   N/A 

4.3  Felek tanúi (63.6 és M3.2)   N/A 

4.4  Tanúk kérdezve (M3.2)   N/A 

4.5  Óvási bizottság bizonyítéka (63.6)   N/A 

4.6  Óvási bizottság kérdései (M3.2) 

4.7  Összegzések (M3.2)   N/C 

(5) DÖNTÉS 

5.1 Felek jelen (65.1)?

 Igen   Nem    Részben:  ________________  

5.2 Dátum és idő az űrlapon és borítékon

 Igen   Nem 

5.3 Döntés másolatát kérik (65.2)?

 Szóban   Írásban   Nem   Megadva 

(6) ÖSSZEFOGLALÁS 

6.1 Egyéb megjegyzések, szokatlan eljárás?

 Nem   Igen, magyarázat (folyt. túloldalon): 

 
A jegyzéket kitöltötte: __________________________  Kitöltő aláírása: __________________________________  
 
A bizottság elnöke: ___________________________  Dátum: _______________________  Időpont: _________  



A tárgyalásokhoz kapcsolódó ellenőrzőlista kitöltési útmutatója 
 
1 A tárgyalás előtt (felek távollétében) 
 
1.1 Ellenőrizd, hogy a tárgyalások időbeosztását kifüggesztették-e, elegendő időt hagyva a kifüggesztés és a 

tárgyalás között. Lásd RRS 63.2. 
1.2 B vagy Q függelék szerinti tárgyalás. Egyébként N/A. 
1.3 Általában nincs. Ha szükséges, helyettesítsd az olyan tagokat, akikkel kapcsolatban összeférhetetlenség áll fenn. 
1.4 A bizottság elnöke ellenőrzi a bizottság összetételét az RRS N1 és a kapcsolódó World Sailing előírások alapján. 
1.5 Tartalom 
 (a) Óvó és óvott(ak) megfelelően azonosítva. A 3.1 pontnál javíthatók. 
 (b) Az eset meghatározása elfogadható. Csak a megtörténtének helye és ideje javítható később. 
 (c) Az orvoslati kérelem okai megfelelnek a RRS 62.2 szabálynak. A 3.1 pontnál javítható. 
1.6 A felek elérhetők? Dönts, hogy folytatod vagy elhalasztod a tárgyalást. 
1.7 Látta valaki az esetet a bizottságból? Az elnök felhívja a figyelmet a tudnivalókra. RRS 63.3(a) érvényes. 
1.8 Lehetséges, hogy a média (TV, nyomkövetés) hasznos bizonyítékot tud nyújtani? Beszerezhető? 
 

2 Tárgyalási előzmények (a felek jelenlétében) 
 
2.1 Megfigyelők jelen? Ha igen, tájékoztasd őket a szabályokról és utasításokról. 
2.2 Értenek / beszélnek a felek angolul? Szükséges tolmács? Tájékoztasd a tolmácsot az utasításokról. 
2.3 „Az eset [X] és [Y] között [ekkor] és [itt] történt, igaz?” 
2.4 Magyarázd el a felvételek készítésének irányelveit. Általában: videó-, hangfelvételek és mobiltelefon tiltott. 
2.5 Gyűjtsd be a felek teljes nevét. Gyűjtsd be a tanúk teljes nevét, amikor megérkeznek. 
2.6 Minden fél jelen? Ha nem, ellenőrizd az értesítési eljárást. Halassz vagy folytasd a RRS 63.3(b) alapján. 
2.7 Győződj meg róla, hogy a képviselők a hajón voltak a 2., 3. vagy 4. résszel kapcsolatos tárgyalásokon. RRS 63.3. 
2.8 Mutasd be a bizottság tagjait. 
2.9 Emeltek kifogást bármely bizottsági taggal szemben összeférhetetlenségre hivatkozva? 
2.10 Kapott az óvott másolatot az óvásról? Szükséges van időre a felkészüléshez? Készen áll folytatni? RRS 63.2. 
2.11 A felek értik a tárgyalás eljárását? Ha nem, magyarázd el. 
2.12 Vállalt valaki büntetést? Ha igen, menj a 2.13 ponthoz. 
2.13 Igen, ha az óvó szeretné visszavonni az óvást, és a bizottság elfogadja. Máskor is előfordulhat. 
2.14 Kérdezd meg, hogy a felek szeretnének-e tanú(ka)t hívni. 
 

3 Érvényesség 

 
3.1 Tekintsd át a felekkel a tartalmat és az 1.5 pontban felmerülő problémákat. 
3.2 Igen, ha az óvási határidő előtt érkezett. Ha kiterjesztve, add meg az okát. Használd erre a 6.1 pontot, ha 

szükséges. 
3.3 Ha N/A, add meg az okát vagy szabályt, például “versenyrendezőségi óvás”, 61.1(a)(1), 61.1(a)(4), stb. 
3.4 Ha N/A, add meg az okát vagy szabályt, például “< 6m”, 61.1(a)(2), 61.1(a)(4), stb. 
3.5 Általában versenyrendezőségi és óvási bizottsági óvásokhoz kapcsolódik. 
3.6 Az óvó képviselője részese volt vagy látta az esetet. RRS 60.1(a). 
3.7 Csak szörfök esetén, az óvó értesítette a versenyrendezőséget a RRS B5 szabálynak megfelelően. 
 

4 Bizonyítékok 

 
 Kövesd az M függeléket és a World Sailing Nemzetközi versenybírói kézikönyvét. 
 

5 Döntés 

 
5.1 Igen, ha mindenki jelen, nem, ha senki. Részben, ha legalább egyvalaki jelen. Ha N/A, magyarázd meg. 
5.2 Az óvási űrlap aláírva, valamint a döntés dátuma és ideje feltüntetve. 
5.3 Nem, hacsak szóban vagy írásban nem kérték az eset lezárása előtt a döntés másolatát. Minden kérelmet 

hagyj jóvá, ami nem olyan tárgyaláson történik, ami helytelen magatartásról szól. 
 

6 Összefoglalás 

 
6.1 Készíts feljegyzést bármilyen szokatlan eljárásról vagy más lényeges történésről. 
 
 ____________________________________________________________________________________________  
 
 ____________________________________________________________________________________________  
 
 ____________________________________________________________________________________________  


