
	

	
	
	
	
	

 
 

ORZECZENIE ZESPOŁU ODWOŁAWCZEGO 
KOLEGIUM SĘDZIÓW PZŻ 

z dnia  16.10.2018 r. 

Zespół odwoławczy Kolegium Sędziów PZŻ w składzie: 
Przewodniczący Zofia Truchanowicz  sędzia PZŻ  licencja sędziego PZŻ nr 400 
 Krystyna Lastowska  sędzia PZŻ  licencja sędziego PZŻ nr   13 
 Michał Jodłowski sędzia PZŻ  licencja sędziego PZŻ nr 683 
 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: 

Kacpra Jaskuły sternika jachtu kl. LAR POL169707 od decyzji Zespołu protestowego w proteście 
nr 1 z regat Mistrzostwa Wielkopolski rozegranych w dniach 08 - 09 września 2018r na jeziorze 
Kierskim w Poznań-Kiekrz. 

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 169707 i dokumentacją regat, zgodnie z 
przepisem 71.2 Przepisów Regatowych Żeglarstwa. 

postanawia: 
• uznać odwołanie jachtu POL 169707 

orzeka: 

• Prośba o zadośćuczynienie jachtu POL 169707 była bezpodstawna, gdyż nie spełniania 
wymogów przepisu P4 PRŻ 

• Zespół Protestowy nie miał prawa nałożyć na jacht POL 169707 kary DNE na podstawie 
informacji uzyskanej z prośby o zadośćuczynienie – PRŻ 60.1(a). 

• Jacht POL 169707 złamał przepis 42.2(b)(1), otrzymał karę, której nie wykonał i zgodnie z 
przepisem P2.1 PRŻ powinien być zdyskwalifikowany w wyścigu 3 bez rozpatrywania. 

zarządza: 
• zmienić wyniki regat i sklasyfikować jacht POL 169707 jako DSQ w wyścigu 3 zamiast DNE. 

Decyzja Zespołu Odwoławczego jest ostateczna zgodnie z przepisem 71.4 PRŻ. 

 
UZASADNIENIE 
1. Prośby o zadośćuczynienie wynikające z kar nałożonych z przepisu 42 muszą spełniać wymagania 

przepisu P4 PRŻ co w tym przypadku nie nastąpiło. 
2. Zespół Protestowy nie może zdyskwalifikować jachtu za złamanie przepisu 2 PRŻ bez złożenia na jacht 

protestu i przeprowadzenia rozpatrywania. Jednocześnie zespół protestowy nie może protestować jachtu 
na podstawie informacji uzyskanej z prośby o zadośćuczynienie co miało miejsce w tym przypadku. 
Zespół protestowy niesłusznie zatem zastosował dyskwalifikację DNE względem jachtu POL 169707. 
 

        Przewodnicząca      Przewodnicząca ZO:  
          Kolegium Sędziów PZŻ      

 
(-) Ewa Jodłowska      (-)  Zofia Truchanowicz 

       Członkowie ZO: 
        (-) Krystyna Lastowska 
        (-) Michał Jodłowski 
        (-) Robert Exner 
        (-) Andrzej Ogrodnik 
Do wiadomości:	


