
             POLSKI ZWIĄZEK ŻEGLARSKI 
                      KOLEGIUM SĘDZIÓW                                             
                                                                                                            01-226 Warszawa   ul. Ludwiki 4  
             tel.(22) 5416356, fax: (22) 8480482 

                                                                                                                                     e-mail: pyabiuro@pya.org.pl, website: www.pya.org.pl 

04.12.2013r 

ORZECZENIE ZESPOŁU ODWOŁAWCZEGO 
KOLEGIUM SĘDZIÓW PZŻ 

 
Zespół odwoławczy KOLEGIUM SĘDZIÓW PZŻ w składzie: 

Przewodniczący: Ryszard   Skarbiński   sędzia PZŻ              licencja sędziego PZŻ nr 7 
Członkowie:          Robert     Exner              sędzia PZŻ       licencja sędziego PZŻ nr 20 
                             Ryszard Blaszka          sędzia PZŻ              licencja sędziego PZŻ nr 472 
 
Zespół Odwoławczy Kolegium Sędziów PZŻ rozpoznał odwołanie:  
sternika jachtu POL 3 klasy Omega sternika Adama Jasser Sr. 
od decyzji Sędziego mety wyścigu długodystansowego Mistrzostw Polski Dziennikarzy 2013 w Mikołajkach 
odbytego 11.08.2013r. 

Zespół Odwoławczy Kolegium Sędziów PZŻ po zapoznaniu się z dokumentacją złożoną przez  
odwołującego się stwierdził, iż nie spełnia ona wymogów formalnych wymaganych przez Przepisy Regatowe 
Żeglarstwa w Dodatku R przepis R2 przy składaniu odwołań i zapoznawszy się z przedstawionym 
odwołaniem,  zgodnie z przepisem 71.2 Przepisów Regatowych Żeglarstwa. 

postanawia: 

• oddalić odwołanie POL 3 

Zgodnie z przepisem 71.4 decyzja Kolegium Sędziów PZŻ jest ostateczna. 
 

         Przewodnicząca  Kolegium Sędziów PZŻ:                    Przewodniczący ZO: 

                       Ewa Jodłowska                                            Ryszard Skarbiński 

                                                                                                  Członkowie ZO: 
                                                                                    Robert Exner 
                                                                                                                       Ryszard Blaszka 

 
Jednakże Kolegium Sędziów postanowiło rozpoznać sprawę w formie wyjaśnienia, które nie niesie z sobą żadnych 
skutków prawnych. 
1. Za wyniki na mecie odpowiedzialny jest sędzia mety będący na pozycji mety, który obserwuje linię pomiędzy 
nabieżnikiem, a znakiem linii mety. Żadna obserwacja z innej pozycji nie ma odniesienia do obserwacji linii jaką ma sędzia 
mety. Obserwacja jachtów na linii mety bez odniesienia do dwóch stałych punktów tej linii nie oddaje położenia tych 
jachtów względem linii mety. Natomiast obserwacja położenia jachtów na linii mety z pozycji po kątem z pewnej 
odległości oddaje tylko iluzoryczną pewność, że jachty przekroczyły tą linię ale bez możliwości ustalenia ich kolejności. 
2. Prośbę o sprostowanie wyniku w wyścigu należy składać do KR w czasie protestowym tj. jeżeli nie został on ustalony w 
Instrukcji żeglugi to wynosi on 2 godziny zgodnie z przepisem 61.3 po tym, jak ostatni jacht w wyścigu ukończy.  
Z przedstawionej dokumentacji wynika, że zostało to zrobione 30.09.2013r. 
3. Jeżeli sprostowanie wyniku złożone do Komisji Regatowej nie satysfakcjonuje składającego prośbę należy złożyć 
Prośbę o zadośćuczynienie do Zespołu Protestowego w czasie protestowym lub gdy informacja będzie przekazana po 
czasie protestowym w przedłużonym przez ZP czasie protestowym lub następnego dnia, ponieważ jest ważny powód do 
przedłużenia czasu. Zespół Protestowy rozpatrzy prośbę o zadośćuczynienie.  
Prośba o zadośćuczynienie nie została złożona do zakończenia regat tj. 11.08.2013r. 
4. Dopiero, gdy decyzja ZP rozpatrzonej Prośby o zadośćuczynienie nie będzie satysfakcjonująca składającego prośbę, ma 
on możliwość odwołania się od decyzji ZP lub od jej procedury ale nie od ustalonych faktów (przepis 70.1(a)) do Zespołu 
odwoławczego Kolegium Sędziów PZŻ nie później niż 15 dni po otrzymaniu decyzji na piśmie (Dodatek R przepis R2.1(a)). 
 
 
Otrzymują: 
Sternik jachtu: POL 3 
Przewodniczący Zespołu protestowego Mistrzostw Polski dziennikarzy 
aa 
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