
 

 
 
 
 
 

 
Warszawa 14.07.2017r 

 

ORZECZENIE ZESPOŁU ODWOŁAWCZEGO 
KOLEGIUM SĘDZIÓW PZŻ 

z dnia 14 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 
 Bartek Gruszka sędzia PZŻ  licencja sędziego PZŻ nr.   81 
 Robert Exner  sędzia PZŻ  licencja sędziego PZŻ nr.   20 
 Sebastian Wójcikowski sędzia PZŻ  licencja sędziego PZŻ nr. 250 

Zespół Odwoławczy Kolegium Sędziów PZŻ rozpoznał odwołanie: 

Grzegorza Gintera sternika jachtu kl. Omega POL 175 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 175 i dokumentacją regat, zgodnie z przepisem 71.2 
Przepisów Regatowych Żeglarstwa. 

postanawia: 
• oddalić odwołanie jachtu POL 175 

orzeka: 
• Zespół protestowy dla ustalenia faktów i wydania swojej decyzji zebrał dowody ze wszystkich 

dostępnych dla niego źródeł  
• Zespół protestowy wydał decyzję na podstawie ustalonych faktów 

zarządza: 
• pozostawić wyniki wyścigu bez zmian 
 

Decyzja Zespołu Odwoławczego jest ostateczna zgodnie z przepisem 71.4 PRŻ. 

 

UZASADNIENIE 

1. Strona w proteście może odwołać się od decyzji ZP lub jej procedur, ale nie od ustalonych faktów  
(przepis 70.1(a)) lub jacht może odwołać się, gdy odmówiono mu rozpatrywania. 

2. Zespół protestowy zinterpretował zebrane dowody po ich uzyskaniu od oficjalnego mierniczego regat. 
3. Jeżeli strona uważała po ogłoszeniu decyzji przez ZP, że zostały pominięte przez ZP ważne dowody w 

proteście dla ustalenia faktów, miała możliwość złożenia prośby o wznowienie rozpatrywania w 
przewidziany przez PRŻ terminie (przepis 66 PRŻ). 
 

  Zastępca Przewodniczącej      Przewodniczący ZO:  
          Kolegium Sędziów PZŻ      

 

(-) Krystyna Lastowska      (-) Ryszard Skarbiński  

       Członkowie ZO: 
        (-) Krystyna Lastowska 
        (-) Bartek Gruszka 
        (-) Robert Exner 
        (-) Sebastian Wójcikowski 
Do wiadomości: 
Sędzia Główny – Wojciech Caban 


