OLAY 31
Kural 25 Yarış Talimatı ve İşaretler (USSA 1974 / 7)
Kural 26.1 Start Sistemleri 1 ve 2
Kural 29.2 Ferdi Geri Çağırma
Kural 62.1 Düzeltme
Hatalı start ettiğinin farkında olmayan bir tekne, görsel geri çağırma işareti verilmiş olmakla beraber, seda
işareti verilmemişse düzeltme isteğinde bulunmaya hak kazanır.

OLAYIN ÖZETİ:
Bir yarışın startında, kural 29.2 gereğince ferdi geri çağırma bayrağı (X), yarış işaretlerinde belirtilmesine
rağmen, seda işareti (bir seda işareti) verilmeksizin toka edilmiştir. Geri çağrılan teknelerden birisi (A), geri
dönmemiş, yarışa devam etmiştir. Yarıştan sonra start işareti ile beraber start ettiğini, herhangi bir geri
çağırma seda işareti de duymadığı için yarışa devam ettiğini belirterek düzeltme talebinde bulunmuştur.
Protesto komitesi, A teknesinin düzeltme talebini uygun bulmuş ve gerekli düzeltmeyi yapmıştır. Bu günün
sonunda, diğer bir tekne olan B, protesto komitesinin önceki kararını dikkate alarak kendisi için de
düzeltme talebinde bulunmuş ancak, B’ye istediği düzeltme verilmemiştir. B teknesi, kural 26.1’de
belirtilen “bir seda işaretinin verilemeyişi dikkate alınmayacaktır” ifadesini gerekçe göstererek temyize
başvurmuştur.

KARAR:
Temyiz komitesi, B teknesinin temyiz talebini reddetmiş, protesto komitesinin A için verdiği düzeltme
kararını ise uygun bulmuştur.
Kural 25’de belirtildiği gibi bir yarış komitesi yarışı, yarış işaretlerinde gösterildiği gibi görsel ve seda
işaretleri ile yarış talimatına eklenen diğer işaretlerle yönetecektir.
Yarış işaretlerinde de açıklandığı şekilde, geri çağrılan teknelerin dikkatinin çekilebilmesi için X bayrağı
toka edilirken bir seda işaretinin de verilmesi zorunludur.
Bir görsel geri çağırma işareti doğru verilmekle beraber, gerekli olan seda işareti de beraberinde
verilmemişse, bu takdirde hatalı start ettiğinin farkında olmayan bir teknenin düzeltme istemeye hakkı
olacaktır.
Kural 26.1 sadece; uyarı, hazırlık ve start işaretleri verilirken uygulanmaktadır (buna göre, yarış
işaretlerinin verilmesindeki zamanlamada görsel işaretler dikkate alınacaktır. seda işaretinin eksikliği
gözardı edilecektir). Bir ferdi geri çağırma işaretinin verilişinde ise teknelerin dikkatinin çekilebilmesi
önem taşıdığından görsel işaretle beraber aynı zamanda gerekli olan seda işaretinin de verilmesi zorunlu
olacaktır.

