
JURY POLICIES – POLITIKA PROTESTNÍ KOMISE 
 

Část A: Informace pro závodníky 
 
1. Protesty protestní komise týkající se incidentů na vodě 
 
1.1 Protestní komise obvykle nebude protestovat na porušení pravidla Části 2, 

pokud se nedomnívá, že došlo ke zjevnému porušení sportovního chování (ZPJ 
2). Situace, kdy protestní komise zváží podání protestu, jsou například: 

  
 (a) úmyslné a vědomé porušení pravidla bez ospravedlnění pro zproštění viny 

a nepřijetí adekvátního trestu; 
 
 (b) zastrašování ostatních lodí, které může být prokázáno například zbytečným 

křikem nebo vulgárními výrazy; 
 
 (c) týmové taktiky, při kterých úmyslně špatným plachtěním lodě jedné bude mít 

prospěch loď druhá; 
 
 (d) bezohledné plachtění, které má nebo může mít za následek škodu nebo 

zranění. 
 
2. Vnější pomoc 
 
2.1 ZPJ 41 začíná platit v okamžiku přípravného znamení (viz ZPJ 41 a definice 

závodit). Loď, která obdrží pokyny nebo jachtařské vybavení od svého trenéra 
nebo doprovodné lodě porušuje ZPJ 41. 

 
2.2 Pokud je trenérům nebo jiným doprovodným plavidlům zakázáno plout 

v závodním prostoru, pak loď, která vyžaduje pomoc, musí plachtit mimo tento 
prostor.  

 
3. Nepovolený pohon 
 
3.1 Výklad ZPJ 42 je k dispozici na webových stránkách WS: 

http://www.sailing.org/raceofficials/rule42/index.php 
 
3.2 Český předklad výkladu ZPJ 42 je k dispozici na webových stránkách ČSJ: 
 https://www.sailing.cz/get-file/files-dir/dokumenty/d15_vyklad_zpj42-2019.pdf 
 
3.3 Navíc k výše zmíněným interpretacím, následující body vám mohou porozumět 

rozhodování ZPJ 42: 
 
 (a) Je pravidlem, že na jednom člunu protestní komise jsou dva rozhodčí, 

nicméně pokud je rozhodčí na člunu sám a je přesvědčen, že loď porušuje ZPJ 
42, pak bude signalizovat penalizaci žlutou vlajkou. 

 
 (b) Pokud je loď potrestána za porušení ZPJ 42 a rozjížďka je následně 

odložena, odvolána nebo přerušena, pak loď může závodit v opakované 
rozjížďce. Nicméně, každá penalta se počítá do celkového součtu. 

http://www.sailing.org/raceofficials/rule42/index.php
https://www.sailing.cz/get-file/files-dir/dokumenty/d15_vyklad_zpj42-2019.pdf


 (c) Ačkoliv se rozhodčí snaží signalizovat penalizaci pro porušení ZPJ 42 co 
nejdříve, může nastat situace, kdy rozhodčí signalizují penalizaci poté, co loď 
protnula cílovou čáru. V tomto případě, pokud se jedná o první penalizaci lodě, 
musí loď dokončit trest, vrátit se zcela na dráhovou stranu cílové čáry a poté 
dokončit. 

 
 (d) Lodi bude přiznána náprava pouze v případě, kdy rozhodčí nevezmou 

v úvahu signalizaci závodní komise nebo třídová pravidla (viz ZPJ P4). 
 
3.4 Závodník může žádat vysvětlení penalizace od rozhodčích po dokončení 

rozjížďky. Toto vysvětlením může být žádáno na vodě nebo prostřednictvím 
kanceláře závodu, která zprostředkuje setkání s rozhodčími. 

 
4. Žádosti o nápravu, kterou se závodníci snaží prokázat chybu závodní 

komise v hodnocení lodi OCS, UFD nebo BFD 
 
4.1 Lodě čas od času chtějí změnit rozhodnutí závodní komise hodnotit loď OCS, 

UFD nebo BFD, tím, že žádají o nápravu podle ZPJ 62.1(a) 
 
4.2 Závodníkům se doporučuje konzultovat tuto skutečnost se závodní komisí před 

samotným začátkem projednávání, že hodlají žádat o nápravu, aby měla 
závodní komise čas připravit veškerý důkazní materiál. Pro případ přiznání 
nápravy, závodník musí předložit přesvědčivé důkazy, že závodní komise 
pochybila v identifikaci lodě. Video, jako důkaz, je málo kdy přesvědčivé. 
V případě nedostatku důkazů, protestní komise potvrdí rozhodnutí závodní 
komise. 

 
4.3 Relativní pozice dvou lodí, které jsou hodnoceny rozdílně, není přesvědčivým 

důkazním prostředkem, který by prokazoval, že loď odstartovala správně. 
 
5. Video svědectví a tracking  
 
5.1 Strana, která by ráda předložila video nebo tracking jako důkaz, je zodpovědná 

za přípravu techniky, na které má být tento důkaz proveden. Internetové 
připojení není v průběhu projednávání zaručené. Musí být možné pro všechny 
strany a rozhodčí si prohlédnout toto svědectví ve stejnou dobu. 

 
5.2 Informace převzaté z tracking systému, mohou být prezentovány, ale mají 

omezenou přesnost. Vytvořený výsledný obraz je vylepšen ze skutečných dat 
jako pomůcka pro diváky tohoto systému. Tento systém může mít použit pro 
určení přibližné pozice, nicméně není dostatečně přesný, aby o něj mohlo být 
opřeno rozhodnutí závodní nebo protestní komise, které vyžaduje přesnou 
lokalizaci. 

 
6. Pozorovatelé při projednávání 
 
6.1 Každá ze stran může vzít jednu osobu, aby se účastnila projednávání jako 

pozorovatel, pokud však protestní komise nerozhodne, že v tomto individuálním 
případu je to nevhodné. Pozorovatelé musí podepsat formulář Informace pro 
pozorovatele a musí se řídit jeho požadavky. 



7. ZPJ 69 – Hrubé jednání 
 
7.1 Jakákoliv forma podvádění, včetně vědomého tvrzení nepravdy je porušením 

sportovního chování a může být důvodem k projednávání podle ZPJ 69, které 
může vyústit ve velmi vysoký trest. 

 
8. Otázky týkající se postupů protestní komise a této politiky 
8.1 Závodníci, vedoucí týmů a trenéři jsou vítáni diskutovat postupy protestní 

komise a její politiku s předsedou protestní komise. Předsedu protestní komise 
můžete obvykle najít v průběhu protestních časů v kanceláři protestní komise 
nebo může být kontaktován prostřednictvím kanceláře závodu.  

 
Václav Brabec, předseda protestní komise 
 
 


