
 

 
 
 
 
 
 

ORZECZENIE ZESPOŁU ODWOŁAWCZEGO 
KOLEGIUM SĘDZIÓW PZŻ 

z dnia 27 grudnia 2016r. 
 

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 po zapoznaniu się z dokumentacją złożoną przez Krzysztofa 
Krygiera, sternika jachtu Bluefin II z dnia 11.09.2016r. udostępnioną do rozpatrzenia 11.11.2016r., 
zawierającą odwołanie od decyzji Sędziego Głównego Regat Przyjaźni rozegranych w dniach 03-04.09.2016r.  
i 10-11.09.2016r. w Szczecinie na akwenie jeziora Dąbie oraz wyjaśnieo z dnia 06.12.2016r. stwierdza, że 
spełnia ono wymagania PRŻ, Dodatek R przepis R2 przy składaniu odwołao i zgodnie z przepisem 71.2 
Przepisów Regatowych Żeglarstwa 

postanawia: 
• uznad odwołanie Bluefin II od decyzji Zespołu Protestowego, 
 

orzeka: 
• przywrócenie miejsca/czasu na mecie, 
 

zarządza: 
• przeliczenie miejsca w wyścigu dla klasy, do której jacht się zgłosił. 

 

Zgodnie z przepisem 71.4 decyzja Zespołu Odwoławczego Kolegium Sędziów PZŻ jest ostateczna. 
 

UZASADNIENIE: 
1. Jacht Bluefin II nie został zawiadomiony o składanym na niego proteście, zgodnie z wymogami określonymi przepisem 61.1(b) PRŻ. 
2. Protest nie spełnia wymagao określonych przepisem 61.2(b) PRŻ - Zawartośd protestu. 
3. Jacht lub jego przedstawiciel powinien złożyd wniosek do mierniczego regat o zbadanie danego elementu lub obszaru jachtu pod kątem 

zgodności z przepisami klasowymi, a ten po stwierdzeniu, że kwestionowane wyposażenie lub wyposażenie osobiste nie odpowiadają 
wymaganiom przepisów klasowych musi złożyd raport na piśmie do Komisji Regatowej zgodnie z wymogami przepisu 78.3 PRŻ, a Komisja 
Regatowa musi złożyd protest na podstawie przepisu 60.2 PRŻ – ostatnie zdanie, który musi wyszczególniad elementy lub obszar jachtu 
niezgodny z przepisami klasowymi (np. maszt, osobiste wyposażenie ratunkowe). 

4. Ogólne zarzuty o niezgodnośd z przepisami klasowymi nie opisują incydentu i protest zgodnie z przepisem 61.2(b) PRŻ jest nieważny i nie 
może byd rozpatrywany. 

5. Zespół Protestowy (Jury) powołany przez organizatora nie spełniał wymagao Bezodwoławczego Zespołu Protestowego powoływanego 
zgodnie z uchwałą nr 4/2013 z dnia 13.04.2013r. Kolegium Sędziów PZŻ. 

6. Licencja nr 16/2016 z dnia 28.08.2016r. na przeprowadzenie regat wystawiona przez ZOZŻ jest niezgodna z dokumentem zatwierdzonym 
przez Zarząd PZŻ uchwałą nr 20/Z/XXXVII Zarządu PZŻ z dn. 11.06.2013 r. ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 63/Z/XXXVII Zarządu PZŻ  
z dn. 22.10.2013r, ponieważ nie ma w niej nazwiska i nr licencji mierniczego lub kontrolera wyposażenia powołanego na te regaty, a sędzia 
regat ma przypisane uprawnienia, których nie posiada !!! – jest to poświadczenie nieprawdy. 

7. Regaty muszą byd przeprowadzone wg. ZASAD ORGANIZACJI ŻEGLARSKICH REGAT SPORTOWYCH W KLASACH AMATORSKICH NIE OBJĘTYCH 
SYSTEMEM RYWALIZACJI SPORTOWEJ POLSKIEGO ZWIĄZKU ŻEGLARSKIEGO. 

8. Do poprawności oceny wypracowanych faktów o zdarzeniu opisanym w proteście przez Zespół Protestowy, Zespół Odwoławczy wykorzystał 
dodatkowo interpretację zawartą w Przypadkach 57, 130 i 131 Książki Przypadków (Case Book 2013-2016). 

 
 

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

Otrzymują: 
1.  Sternik jachtu Bluefin II – Krzysztof Krygier 
2. Sędzia Główny – Jerzy Kaczor 
3.  aa. 


