REGULAMIN SĄDU ZWIĄZKOWEGO
POLSKIEGO ZWIĄZKU ŻEGLARSKIEGO
§ 1.
Skład oraz tryb powoływania Sądu Związkowego określa Statut Polskiego Związku
Żeglarskiego, zwanego dalej PZŻ lub Związkiem.
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§ 2.
Do kompetencji Sądu Związkowego należy:
1/ jako sądu organizacyjnego - orzekanie w sprawach wykroczeń popełnionych
przez członków PZŻ lub osoby stowarzyszone polegających na niewywiązywaniu
się z obowiązku:
a) aktywnej działalności na rzecz realizacji celów PZŻ,
b) przestrzegania postanowień Statutu Polskiego Związku Żeglarskiego,
regulaminów i uchwał władz PZŻ,
c) realizacji przyjętych na siebie zobowiązań,
d) przestrzegania w swej działalności dobrych zwyczajów żeglarskich oraz
wymagania tego od stowarzyszonych w nich osób.
2/ jako sądu dyscyplinarnego - orzekanie w sprawach wykroczeń związanych z
naruszeniem przepisów lub dyscypliny, w których czyn zarzucany osobom
obwinionym zagrożony jest pozbawieniem, zawieszeniem lub ograniczeniem
uprawnień nadawanych przez Związek;
3/ jako sądu honorowego - orzekanie w sprawach dotyczących członków
honorowych PZŻ i członków władz i organów PZŻ,
4/ jako sądu koleżeńskiego - w sprawach zgodnie wniesionych przez członków
Związku, jego organy lub jednostki statutowe oraz osoby stowarzyszone.
Postanowienia § 2 ust. 1 pkt 2 nie dotyczą przypadków sporów związanych z
naruszeniem, w czasie zawodów sportowych lub w związku z zawodami sportowymi,
reguł technicznych lub przepisów regatowych, których rozstrzyganie należy do
kompetencji Komisji Regatowych i Kolegium Sędziów.
Sąd Związkowy może z nałożyć jedną z następujących kar:
1/ upomnienie;
2/ ostrzeżenie;
3/ nagana;
4/ zakaz uczestniczenia na czas oznaczony w imprezach sportowych lub sportoworekreacyjnych organizowanych lub współorganizowanych przez PZŻ;
5/ zawieszenie lub ograniczenie na czas oznaczony, całości lub części uprawnień
nadanych przez PZŻ;
6/ pozbawienie na zawsze uprawnień nadanych przez PZŻ;
7/ pozbawienie zawodnika, załogi jachtu lub klubu tytułu mistrza Polski albo zdobywcy
Pucharu Polski;
8/ zakaz reprezentowania żeglarstwa polskiego na imprezach międzynarodowych;
9/ dożywotnia dyskwalifikacja;
10/ wykluczenie z PZŻ.
Decyzje o nałożeniu kar wymienionych w § 2 ust. 3 pkt 7, 8, i 9 mogą być zaskarżone do
działającego przy Polskim Komitecie Olimpijskim Trybunału Arbitrażowego do Spraw
Sportu.
Orzeczenia dotyczące zawieszenia lub pozbawienia, na czas określony lub na stałe,
uprawnień nadawanych przez władze Związku Sąd przekazuje do tego organu władz
Związku, który te uprawnienia nadał w celu ich wykonania.
Kara pozbawienia praw osoby stowarzyszonej w Związku jest karą dodatkową, która
może być stosowana łącznie z karami, o których mowa w § 2.ust. 3. pkt. 5, 8 i 9. 7.
Orzekając karę wykluczenia z PZŻ, Sąd Związkowy może orzec równocześnie karę
pozbawienia na zawsze uprawnień nadanych przez PZŻ.
Przywrócenie zawieszonych lub ograniczonych uprawnień może być uzależnione od
spełnienia określonych w orzeczeniu warunków.
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W przypadkach szczególnie uzasadnionych Sąd Związkowy może podjąć decyzję o
podaniu informacji o wymierzonej karze do wiadomości publicznej.
Sąd Związkowy może orzec o winie obwinionego i odstąpić od wymierzania kary.

§ 3.
Do Sądu Związkowego jako sądu organizacyjnego, sądu dyscyplinarnego i sądu
honorowego oraz sądu koleżeńskiego stosuje się odpowiednio przepisy zawarte w
Regulaminie Postępowania Dyscyplinarnego Polskiego Związku Żeglarskiego.
§ 4.
Sąd Związkowy jest niezawisły, orzeka zgodnie ze swym przekonaniem na podstawie
całokształtu zebranego w sprawie materiału dowodowego przestrzegając zasady swobodnej
oceny dowodów.
§5.
Sąd Związkowy nie rozstrzyga spraw związanych z rozliczeniami finansowymi oraz sporów
gospodarczych.
§ 6.
Sąd Związkowy może odmówić rozpatrywania spraw w zakresie podlegającym jurysdykcji
sądów powszechnych, izb morskich oraz inspektoratów żeglugi śródlądowej lub zawiesić
postępowanie, jeżeli ustalenia tamtych postępowań mogą mieć wpływ na rozstrzygnięcie
sprawy przed Sądem Związkowym.
§ 7.
Niezależnie od unormowań zawartych w § 2 i § 3 w sprawach uregulowanych przez Polskie
Przepisy Antydopingowe z dnia 23 października 2014 r. opracowane przez Komisję do
Zwalczania Dopingu w Sporcie na podstawie znowelizowanego Światowego Kodeksu
Antydopingowego w wersji 2015, Sąd Związkowy stosuje procedury i kary w nich określone.
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§ 8.
Regulamin niniejszy został przyjęty Uchwałą nr 21/XLV XLV Sejmiku PZŻ w dniu 27
kwietnia 2013 r. i obowiązuje od dnia jego uchwalenia ze zmianami wprowadzonymi
Uchwałą nr 13/S/XLVII XLVII Sejmiku PZŻ w dniu 25 kwietnia 2015 r.
Traci moc Regulamin Sądu Związkowego Polskiego Związku Żeglarskiego i
Postępowania Dyscyplinarnego uchwalony przez XLIII Sejmik PZŻ w dniu 28 marca
2009 r.
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