
 

 
 
 
 
 

 
Warszawa 07.07.2017r 

 

ORZECZENIE ZESPOŁU ODWOŁAWCZEGO 
KOLEGIUM SĘDZIÓW PZŻ 

z dnia 07 lipca 2017r 

Zespół odwoławczy Kolegium Sędziów PZŻ w składzie: 
Przewodniczący Ryszard Skarbiński  sędzia PZŻ  licencja sędziego PZŻ nr.     7 
 Krystyna Lastowska  sędzia PZŻ  licencja sędziego PZŻ nr.   13 
 Zofia Truchanowicz  sędzia PZŻ  licencja sędziego PZŻ nr. 400 
 Robert Exner  sędzia PZŻ  licencja sędziego PZŻ nr.   20 
 Andrzej Ogrodnik  sędzia PZŻ  licencja sędziego PZŻ nr.   81 

Zespół Odwoławczy Kolegium Sędziów PZŻ rozpoznał odwołanie: 

Michała Jodłowskiego sternika jachtu kl. Omega POL 13 od decyzji Zespołu protestowego z regat 
Akademickich Mistrzostw Polski rozegranych w dniach 22-25.05.2017r na jeziorze Niegocin w 
Wilkasach. 

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 
nadesłanym odwołaniem sternika POL 13 i dokumentacją regat oraz dodatkową informacją Zespołu 
protestowego, zgodnie z przepisem 71.2 Przepisów Regatowych Żeglarstwa. 

postanawia: 
• uznać odwołanie jachtu POL 13 w zakresie niezastosowania przez KS przepisu IŻ 
• oddalić propozycję przyznania zadośćuczynienia dla jachtu POL 13 

orzeka: 
• niezastosowanie przez KS przepisu IŻ znacząco nie pogorszyło wyniku POL 13 w wyścigu 1  
• nie przyznać zadośćuczynienia dla POL 13 w wyścigu 1  

zarządza: 
• pozostawić wyniki wyścigu bez zmian 

Decyzja Zespołu Odwoławczego jest ostateczna zgodnie z przepisem 71.4 PRŻ. 

 

UZASADNIENIE 

1. Komisja sędziowska przeprowadziła procedurę startu zgodnie z przepisem 26 PRŻ. 
2. Pomimo braku działania KS przed rozpoczęciem procedury startu, to w pogorszeniu wyniku w wyścigu 

jest również znacząca wina zawodnika, ponieważ oddalił się on od obszaru startu zbyt daleko w 
panujących warunkach albo nie utrzymywał jachtu w trymie regatowym co spowodowało, że aby móc 
dożeglować do linii startu i wystartować z wybranej przez siebie pozycji zabrało tyle czasu co 
przeżeglowanie dystansu 1 boku trasy wyścigu.       
Czas wyścigu najbliższego do czasu zdarzenia to 28 min, jachty żeglowały 6 boków, przeciętny czas 
przebycia jednego boku trasy bez względu na kurs to około 4min i 42sek. 
 

  Zastępca Przewodniczącej      Przewodniczący ZO:  
          Kolegium Sędziów PZŻ      

 

(-) Krystyna Lastowska      (-) Ryszard Skarbiński  

       Członkowie ZO: 
        (-) Krystyna Lastowska 
        (-) Zofia Truchanowicz 
        (-) Robert Exner 
        (-) Andrzej Ogrodnik 
Do wiadomości: 
Sędzia Główny – Wojciech Caban 


