
 

ORZECZENIE ZESPOŁU ODWOŁAWCZEGO 
KOLEGIUM SĘDZIÓW PZŻ 

 

Zespół odwoławczy KOLEGIUM SĘDZIÓW PZŻ w składzie: 
Przewodnicząca: Zofia Truchanowicz sędzia PZŻ licencja sędziego PZŻ nr 400 
Członkowie: Robert Exner sędzia PZŻ licencja sędziego PZŻ nr 20 
 Krystyna Lastowska sędzia PZŻ licencja sędziego PZŻ nr 13 

 

Zespół Odwoławczy Kolegium Sędziów PZŻ rozpoznał odwołanie:  
sternika jachtu klasy Słonka o numerze POL 30537 Krzysztofa Kluzy  
 

Zespół Odwoławczy Kolegium Sędziów PZŻ stwierdził zachowanie wszelkich wymogów formalnych 
wymaganych przez PRŻ w Dodatku R przepis R2 przy składaniu odwołao i zapoznawszy się z przedstawionym 
odwołaniem i dokumentacją regat, zgodnie z przepisem 71.2 Przepisów Regatowych Żeglarstwa. 

postanawia: 
• oddalid odwołanie jachtu POL 30537 w zakresie prośby o zadośduczynienie 
• oddalid odwołanie jachtu POL 30537 w zakresie decyzji ZP o usunięciu go z regat 

orzeka: 
• utrzymad w mocy decyzję Zespołu Protestowego dotyczącą nie przyznania zadośduczynienia  
• utrzymad w mocy decyzję Zespołu Protestowego dotyczącą dyskwalifikacji jachtu POL 30537  

z całych regat 
zarządza: 

• zamknąd rozpatrywanie odwołania. 
 

UZASADNIENIE 
1. Procedury zastosowane podczas rozpatrzenia prośby o zadośduczynienie były prawidłowe. 

1.1 Członkowie Zespołu Protestowego byli licencjonowanymi sędziami PZŻ. 
1.2 Nie stwierdzono przesłanek do stronniczości Pana Ryszarda Skarbioskiego. 

2. Zespół protestowy prawidłowo zinterpretował stan faktyczny. 
2.1 Pan Ryszard Skarbioski był mianowanym członkiem Zespołu Protestowego i tym samym, na mocy 

Dodatku P1 był uprawniony do nakładania kar z przepisu 42. 
2.2 Obie kary nałożone na jacht POL 30537 spełniały wymogi przepisów P2.1 i P2.2. 
2.3 Motorówka sędziego była oznakowana zgodnie z punktem 18(b) IŻ. 
2.4 Mimo iż, flaga była umieszczona w mało widocznym miejscu nie zwalnia to jachtu POL 30537  

od przyjęcia kary nałożonej zgodnie z przepisami P2.1 i P2.2. 
2.5 Nie ma podstaw do przyznania zadośduczynienia, gdyż znaczące pogorszenie wyniku jachtu POL 30537  

w wyścigach 4 i 5 nastąpiło z jego winy – jacht złamał przepis 42. 
3. Stwierdzono spełnienie wymogów formalnych przez Zespół Protestowy w kwestii usunięcia jachtu POL 30537 

z regat. 
3.1 Zawodnik Krzysztof Kluza został zawiadomiony o wszczęciu rozpatrywania z przepisu 69.1(a). 
3.2 Zespół Protestowy przedstawił zarzut złamania zasad i dobrych obyczajów żeglarskich i bazując na 

zebranych informacjach podjął decyzję o dyskwalifikacji jachtu POL 30537. 
 
 Przewodnicząca Przewodnicząca ZO: 
 Kolegium Sędziów PZŻ:  Zofia Truchanowicz 
  Członkowie ZO: 
 Ewa Jodłowska  Robert Exner 
   Krystyna Lastowska 
 
Otrzymują: 

Sternik jachtu: POL30537 
Przewodniczący Zespołu protestowego MP klasy Słonka 2014  
aa 


