
 

 
 

 

 
 
 

ORZECZENIE ZESPOŁU ODWOŁAWCZEGO 
KOLEGIUM SĘDZIÓW PZŻ 

z dnia 24 października 2015r. 
 
Zespół odwoławczy KOLEGIUM SĘDZIÓW PZŻ w składzie:  
 Przewodniczący:  Ryszard Skarbiński  sędzia PZŻ licencja sędziego PZŻ nr 7 
 Członkowie:  Ryszard Blaszka  sędzia PZŻ licencja sędziego PZŻ nr 472 
  Robert Exner sędzia PZŻ licencja sędziego PZŻ nr 20 

 
Zespół Odwoławczy Kolegium Sędziów PZŻ rozpoznał odwołanie:  
sternika jachtu klasy DELPHIA 24 OD o numerze na żaglu POL 16 Wojciecha Bromki od decyzji Zespołu 
Protestowego regat Mistrzostw Polski w kl. DELPHIA 24 OD rozegranych w dniach 07 - 09 sierpnia 2015r. 
na akwenie Zatoki Gdańskiej w Sopocie. 
 
Zespół Odwoławczy Kolegium Sędziów PZŻ stwierdził zachowanie wszelkich wymogów formalnych 
wymaganych przez PRŻ w Dodatku R przepis R2 przy składaniu odwołań i zapoznawszy się z przedstawionym 
odwołaniem i dokumentacją regat, zgodnie z przepisem 71.2 Przepisów Regatowych Żeglarstwa. 

 
postanawia: 

• uznać odwołanie jachtu POL 16 w zakresie błędów formalnych przy stwierdzeniu "zawartości protestu"  
i zarazem jego ważności, 

• uznać odwołanie jachtu POL 16 w zakresie błędów formalnych przez przedłużenie czasu na składanie 
protestów, 

 
orzeka: 

• uznać protest za nieważny z powodów nie spełnienia wymogów formalnych procedur wymaganych  
przez PRŻ, 

 
zarządza: 

• przywrócić miejsce na mecie w wyścigu 4. 
 
Decyzja Zespołu Odwoławczego jest ostateczna zgodnie z przepisem 71.4 PRŻ. 
 
UZASADNIENIE 
1. Wymaganą zawartością protestu określoną przepisem 61.2 (b) PRŻ jest wskazanie, gdzie wystąpił incydent 

(przed startem, podczas startu, na pierwszym boku trasy, na drugim boku trasy itd.), określenie odnoszące 
się do stwierdzenia, że incydent wystąpił w wyścigu 1, 2, 3 .... (mógł również wystąpić podczas żeglowania 
jachtów na akwen regatowy, po ukończeniu lub podczas powrotu z trasy do portu) jest niewystarczające. 

2. Jeżeli biuro regat jest dostępne dla zawodnika w czasie przewidzianym w IŻ na składanie protestów, to nie 
ma podstaw na jego przedłużenie. PRŻ nie określają obowiązku złożenia protestu na formularzu 
protestowym. Wymagane jest tylko spełnienie warunków określonych przepisem 61.2(b) PRŻ. Pozostałe 
wymagania mogą być spełnione w dowolnym czasie określonym przez ten przepis. IŻ określała tylko, gdzie  
są dostępne formularze protestowe. 

 
 Przewodnicząca Przewodniczący ZO: 
 Kolegium Sędziów PZŻ:  Ryszard Skarbiński 
  Członkowie ZO: 
 Ewa Jodłowska  Ryszard Blaszka 
   Robert Exner 

 
Otrzymują: 
1. Sternik jachtu: POL16 
2. Sternik jachtu: POL233 
3. Przewodniczący Zespołu Protestowego  
4. Sędzia Główny  
5. aa 


