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69.1 Obowiązek nie dopuszczania się
nagannego zachowania; Rozstrzyganie

(a) Zawodnikowi, właścicielowi jachtu oraz osobie wspierającej nie wolno dopuszczać się nagannego

zachowania.

(b) Naganne zachowanie to:

(1) zachowanie nieetyczne lub będące naruszeniem zasad dobrego zachowania lub zasad

walki sportowej

(2) zachowanie mogące narazić dobre imię sportu

(c) Zarzut złamania przepisu 69.1(a) musi być rozstrzygnięty zgodnie z postanowieniami przepisu 69.

Nie może on stanowić podstawy do protestu, a przepis 63.1 nie ma w tym wypadku zastosowania.



69.2 Działania zespołu protestowego

(a) Zespół protestowy działający na podstawie tego przepisu musi 

składać się z minimum trzech członków

(b) Gdy zespół protestowy uważa, na podstawie obserwacji własnej lub 

na podstawie informacji otrzymanej z dowolnego źródła, w tym zeznań 

otrzymanych w trakcie rozpatrywania, że osoba mogła złamać przepis 

69.1(a), musi rozważyć zarządzenie rozpatrywania.



69.2 osoba prowadząca dochodzenie

(c) Gdy do podjęcia decyzji, czy zarządzić rozpatrywanie,  zespół protestowy 

potrzebuje więcej informacji, powinien rozważyć wyznaczenie osoby lub osób do 

przeprowadzenia dochodzenia. Osoby prowadzące dochodzenie nie mogą być 

członkami zespołu protestowego decydującego w tej sprawie.

(d) Gdy jest wyznaczona osoba do przeprowadzenia dochodzenia, musi ona 

przedstawić wszystkie zebrane informacje zespołowi protestowemu, niezależnie czy 

są to informacje korzystne czy niekorzystne. Jeśli zespół protestowy zarządzi 

rozpatrywanie, informacje te muszą być przedstawione również stronom.



69.2 zawiadomienie strony, nieobecność

(e) Jeśli zespół protestowy zadecyduje zarządzić rozpatrywanie, musi on niezwłocznie zawiadomić osobę na piśmie o zarzucanym jej

czynie oraz o czasie i miejscu rozpatrywania. Rozpatrywanie musi być prowadzone zgodnie z procedurami zawartymi w przepisach 

63.2, 63.3(a), 63.4 i 63.6 z następującymi wyjątkami:

(1) zespół protestowy może wyznaczyć osobę do przedstawienia zarzutów, chyba że taka osoba została wyznaczona przez 

World Sailing; 

(2) Osoba, przeciwko której postawiono zarzuty na podstawie tego przepisu, ma prawo przyprowadzić doradcę oraz 

przedstawiciela, który może działać w jej imieniu.

(f) Jeśli osoba nie mająca możliwości uczestniczyć w rozpatrywaniu

(1) dostarczy ważny powód, zespół protestowy powinien zmienić termin rozpatrywania;

(2) nie przybędzie na rozpatrywanie i nie dostarczy ważnego powodu, zespół protestowy może przeprowadzić je pod jej 

nieobecność. 



69.2 standard dowodowy

(g) Standard dowodowy w rozpatrywaniu musi być wystarczająco 

przekonujący dla zespołu protestowego, biorąc pod uwagę powagę 

zarzucanego nagannego zachowania. Jednakże, jeżeli standard 

dowodowy w tym przepisie pozostaje w konflikcie z prawem krajowym, 

władza krajowa może, przy zgodzie World Sailing, zmienić ten przepis 

swoim zarządzeniem



69.2 decyzje

(h) Gdy zespół protestowy zdecyduje, że zawodnik lub właścicel jachtu złamał przepis 69.1(a), może podjąć 

jedno lub więcej z następujących działań

(1) udzielić ostrzeżenia;

(2) zmienić wynik jachtu w jednym lub większej ilości wyścigów, wliczając w to dyskwalifikację 

podlegającą lub niepodlegającą odrzuceniu z punktacji łącznej serii wyścigów

(3) wykluczyć osobę z regat lub miejsca rozgrywania regat lub pozbawić innych przywilejów; lub

(4) podjąć inne działanie, do którego zespół jest upoważniony na podstawie przepisów.

(i) Gdy zespół protestowy zdecyduje, że osoba wspierająca złamała przepis 69.1(a), przepis 64.4 ma 

zastosowanie.



69.2 zgłoszenie do władzy krajowej

(j) Jeżeli zespół protestowy

(1) nałoży karę większą niż jedno DNE;

(2) wykluczy osobę z regat lub miejsca rozgrywania regat; lub

(3) w każdym innym przypadku, jeśli uzna to za stosowne

musi zgłosić swoje ustalenia, włączając w to ustalone fakty, konkluzję oraz decyzję, władzy krajowej 

ukaranej osoby, lub w przypadku regat wyszczególnionych w regulacjach World Sailing, do World 

Sailing. Jeśli zespół protestowy działał na podstawie przepisu 69.2(f)(2), zgłoszenie musi również 

zawierać ten fakt i powód, z jakiego takie działanie zostało podjęte. 



69.2 komplikacje

(k) Gdy zespół protestowy zdecyduje nie przeprowadzać rozpatrywania pod nieobecność 

zawodnika, lub gdy otrzymano raport zarzucający złamanie przepisu 69.1(a) po tym, jak 

zespół protestowy opuścił miejsce rozgrywania regat, komisja regatowa lub organizator 

może wyznaczyć ten sam lub nowy zespół protestowy dla przeprowadzenia działań na 

podstawie niniejszego przepisu. Jeśli przeprowadzenie rozpatrywania nie jest praktycznie 

możliwe, zespół protestowy musi zebrać wszystkie możliwe informacje i jeśli uzna zarzuty 

za uzasadnione, złożyć raport do władzy krajowej osoby, lub w przypadku regat 

wyszczególnionych w regulacjach World Sailing, do World Sailing.



69.3 Działania władzy krajowej lub World
Sailing

Władza dyscyplinarna, procedury i obowiązki władzy krajowej oraz 

World Sailing, które mają zastosowanie są określone w zarządzeniu 35 

World Sailing, Kodeksie dyscyplinarnym. Władze krajowe i World Sailing

mogą na podstawie tego zarządzenia nałożyć dalsze sankcje, wliczając 

w to zawieszenie uprawnień. 


