
 

 
 

 

 
 
 

ORZECZENIE ZESPOŁU ODWOŁAWCZEGO 
KOLEGIUM SĘDZIÓW PZŻ 

z dnia 30 października 2015r. 
 

Zespół odwoławczy KOLEGIUM SĘDZIÓW PZŻ w składzie:  

Przewodniczący:   Ryszard Blaszka  sędzia PZŻ licencja sędziego PZŻ nr 472 
Członkowie:   Robert Exner sędzia PZŻ licencja sędziego PZŻ nr 20 
  Ryszard Skarbiński  sędzia PZŻ licencja sędziego PZŻ nr 7 

 

Zespół Odwoławczy Kolegium Sędziów PZŻ rozpoznał odwołanie: 
sternika jachtu klasy T2 wg. Formuły pomiarowej KŻŚ PZŻ o numerze na żaglu POL 9668 i numerze na kadłubie 18 Piotra 
Adamowicza od decyzji Zespołu Protestowego regat Mistrzostw Polski Jachtów Kabinowych rozegranych w dniach  
27 - 30 sierpnia 2015r na akwenie jeziora Niegocin w Giżycku. 
 
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: 
• oddalić odwołanie jachtu POL 9668 w zakresie dyskwalifikacji z wyścigu 1, 
• uznać odwołanie jachtu POL 9668 w zakresie błędów formalnych w zakresie: 

1) odmowy obecności i możliwości zadawania pytań podczas przesłuchania świadka, 
2) nieprawidłowej oceny prośby o wznowienie rozpatrywania. 

 

orzeka: 
• zmianę kwalifikacji dyskwalifikacji na przepis 18.3 

 

zarządza: 
• utrzymać w mocy dyskwalifikację jachtu POL 9668 w wyścigu 1. 

 
Decyzja Zespołu Odwoławczego jest ostateczna zgodnie z przepisem 71.4 PRŻ. 
 
UZASADNIENIE 
1. Zespół odwoławczy po zapoznaniu się z materiałami dodatkowymi dostarczonymi przez sternika jachtu POL 9668 (zdęcia z sytuacji  

na znaku), utwierdził się w prawidłowej ocenie Komisji Protestowej zaistniałej sytuacji przy znaku nawietrznym w strefie trzech długości  
od znaku.  

2. Komisja Protestowa pomimo, że zastosowała przepis nie adekwatny do sytuacji to prawidłowo oceniła, że jacht POL 9668 złamał 
przepis. 

3. W opisanej sytuacji w proteście, załączonych szkicach oraz na zdjęciach dostarczonych przez sternika jachtu POL 9668 jako dowody 
uzupełniające do odwołania wyraźnie wynika, że jacht POL 9668 zmienił hals w strefie, a jacht NORTMAN z numerem na kadłubie 12 
osiąga znak - jest to jeden z najistotniejszych faktów do oceny sytuacji. Fakt ukończenia zwrotu na wiatr przez POL 9668 i uzyskania 
prawa drogi jako jacht swobodny z przodu pomimo wypełnienia wymagań przepisu 15 jest faktem drugorzędnym, ponieważ wydarzyło  
to się w strefie. Jacht NORTMAN z numerem na kadłubie 12 wypełnił wymagania przepisu 12 i ustąpił POL 9668. Jednakże, przepis 18.3 
wymaga, że jeżeli jacht znajdujący się w strefie przechodzi dziobem linię wiatru i jest wówczas na tym samym halsie, co jacht osiągający 
znak, przepis 18.2 od tego czasu nie ma między nimi  zastosowania. Jacht, który zmienił hals nie może zmusić drugiego jachtu do żeglowania 
powyżej kursu ostro na wiatr celem uniknięcia kontaktu - co miało miejsce w tej sytuacji protestowej i tym samym POL 9668 złamał  
przepis 18.3. 

4. Wyproszenie z pokoju Komisji Protestowej przedstawiciela jachtu POL 9668 podczas przesłuchania świadka było niezgodne  
z przepisem 63.3(a). 

5. Niedopuszczenie nowych dowodów, które nie były dostępne podczas rozpatrywania protestu, ale były one dostępne w rozsądnym czasie i 
były złożone przez stronę zgodnie z przepisem 66 było nieprawidłową oceną tych dowodów. Złożenie prośby o wznowienie rozpatrywania 
nie wymaga zastosowania formularza protestowego. 

6. Pomimo, iż Komisja protestowa nie wypełniła wymagań przepisów 63.3(a) i 66 podczas rozpatrywania to Zespół Odwoławczy stwierdził,  
że nie miało to w świetle złamania innych przepisów przez jacht POL 9668 istotnego wpływu na ocenę sytuacji.  

 
 

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

Otrzymują: 
1. Sternik jachtu: POL 9668 
2. Sternik jachtu: nr 12 na kadłubie (NORTMAN) 
3. Przewodniczący Zespołu Protestowego  
4. Sędzia Główny  
5. aa 


