
PRZEPISY REGATOWE ŻEGLARSTWA 
Zmiany w edycji 2005-2008 mające znaczenie dla zespołów 

protestowych 
 
 
WYBRANE ZASADY OGÓLNE 
Wszystkie odniesienia dotyczące pojęcia ‘uszkodzenie’ zostały poszerzone do 
terminu ‘obrażenie ciała lub uszkodzenie sprzętu’. Zmiana ta pozwala dokładniej 
określić zdarzenie. 
 
Przepis 25, Zawiadomienie o regatach, instrukcja żeglugi oraz sygnały 
Oprócz instrukcji żeglugi także zawiadomienie o regatach musi być dostępne dla 
każdego jachtu przed startem do wyścigów. 
 
Przepis 89.3(a), Punktacja 
System Małych Punktów jest teraz jedynym systemem w punktacji, który nie musi 
być określony w zawiadomieniu o regatach lub instrukcji żeglugi. Każdy inny system, 
włączając System Punktów Premiujących, musi wciąż być określony instrukcją 
żeglugi.  
Przepis określa także czynności, jakie należy podjąć, jeśli tylko jeden jacht 
przebędzie trasę i ukończy w limicie czasu, a następnie wycofa się po ukończeniu 
lub zostanie zdyskwalifikowany. Wyścig pozostaje ważny, będąc liczony w 
klasyfikacji końcowej. Jeśli nie określono limitu czasu, ale wszystkie jachty przebyły 
trasę niewłaściwie, wyścig nie będzie uznany (jeśli oczywiście nie zostanie 
przyznane zadośćuczynienie).  
 
Przepis 89.3(b), Punktacja 
Potwierdza, że ‘DGM’ – dyskwalifikacja na podstawie przepisu 69.1 (b)(2) nie 
podlega odrzuceniu. 
 
Przepis 78.2, Zgodność z przepisami klasowymi; certyfikaty 
Jeśli certyfikat nie został przedstawiony na czas zmieniono karę wycofania z całych 
regat na dyskwalifikację we wszystkich wyścigach danych regat. 
 
Przepis 88.2(a), Zawiadomienie o regatach; powołanie sędziów 
Zawiadomienie o regatach może być zmienione pod warunkiem, że nastąpi właściwe 
o tym powiadomienie. 
Organizator może powołać arbitrów regat meczowych lub zespołowych (chociaż 
pewnie czynność ta była wykonywana w poprzednich latach). 
 
Przepis 90, Komisja protestowa 
Ponieważ komisja regatowa może teraz wnosić odwołania od decyzji swojej komisji 
protestowej, nie ma potrzeby stosowania pojęcia ‘odwoławcze jury’. Mamy zatem 
tylko zespoły protestowe lub międzynarodowe jury. 
 
ROZPATRYWANIE PROTESTÓW 
 
Część 2, Preambuła 
Gdy jacht będący w wyścigu mógł naruszyć Międzynarodowe Przepisy Zapobiegania 
Zderzeniom na Morzu (MPZZM) względem jachtu, który nie jest w wyścigu, prawo do 



protestu przysługuje tylko komisji regatowej lub komisji protestowej; inny jacht w 
takim przypadku nie może wnosić protestu. 
 
Zasada podstawowa – zasady walki sportowej oraz przepisy 
Wyraźnie określone wycofanie się jachtu z wyścigu jako karę, nawet jeśli wycofanie 
nie było spowodowane przyznaniem się do naruszenia przepisów. 
Jeśli sprzęt uległ poważnemu uszkodzeniu i jacht został zmuszony do wycofania się 
z wyścigu nie może on zostać zdyskwalifikowany w wyniku rozpatrywania protestu 
przeciwko sobie, ponieważ przyjął karę wycofania się z wyścigu (nawet jeśli został do 
tego zmuszony i nie uznał naruszenia przepisów). Patrz przepis 64.1(a). 
 
Definicje 
Definicja strony została poszerzona o pojęcie organizatora, podczas rozpatrywania 
na podstawie przepisu 62.1(a). 
Przepisy klasowe dla jachtów współzawodniczących w systemie wyrównawczym są 
także przepisami. 
 
Przepis 60.2, Prawo do protestu; prawo do prośby o zadośćuczynienie lub 
działania wg przepisu 69 
Ponieważ zrozumiałe jest, że zawodnik z innego jachtu stanowi stronę 
zainteresowaną, przepis uproszczono przez usunięcie tekstu, że komisja protestowa 
nie powinna podejmować działań w wyniku raportu zawodnika z innego jachtu. Nowy 
przepis odnosi się tylko do raportu strony zainteresowanej. 
Komisja protestowa nie może także rozpocząć rozpatrywania w wyniku informacji 
zawartej w nieważnym proteście (jak było poprzednio), a także informacji dotyczącej 
prośby o zadośćuczynienie, bez względu czy była ważna. 
  
Przepis 60.3, Prawo do protestu; prawo do prośby o zadośćuczynienie lub 
działania wg przepisu 69 
Zmiany przepisu 60.2 dotyczą także komisji protestowych, a przepisy 60.46 i 61.1(c) 
są teraz częścią przepisu 60.3 (a). 
Prawo komisji protestowej do protestu w wyniku informacji z jakiegokolwiek źródła, 
że skutkiem incydentu mogło być poważne uszkodzenie lub obrażenie ciała (stary 
przepis 60.4) zostaje zmienione (nowym przepisem 60.3(a)) stanowiąc, że obrażenie 
ciała nie musi być poważne. 
 
Przepis 61.1(a)(3), Wymagania w stosunku do protestu; zawiadomienie 
protestowanego  
Ten nowy przepis ogranicza wymagania dotyczące okrzyku i (jeśli ma zastosowanie) 
wystawienia flagi protestowej przy pierwszej nadarzającej się okazji, kiedy na skutek 
incydentu nastąpiło uszkodzenie sprzętu lub obrażenie ciała (bez względu na to jak 
poważne) i jest to oczywiste dla zamieszanych jachtów. Jednakże podjęcie wszelkich 
pozostałych czynności mających na celu poinformowanie protestowanego w 
określonym czasie, jest obowiązkowe. 
 
Przepis 61.1(c), Wymagania w stosunku do protestu; zawiadomienie 
protestowanego  
Przepis 60.3(a)(2) (poprzednio 60.3(a)) wciąż pozostawia komisji protestowej prawo 
do protestowania jachtu nie będącego stroną w rozpatrywanym proteście, jeśli 
uczestniczył on w incydencie i mógł naruszyć przepisy. 
 



Do tej pory, kolejne rozpatrywanie mogło nastąpić po rozpatrywaniu już rozpoczętym, 
jeśli strona mogła być powiadomiona i otrzymać protest. Nowy przepis 61.1(c) 
wymaga tylko aby rozpoczęte rozpatrywanie zostało zamknięte, a strona 
poinformowana przy pierwszej nadarzającej się okazji otrzymała protest. Pozwala to 
rozpocząć rozpatrywanie nowego i podstawowego protestu jako nowego zdarzenia.  
 
Przepis 61.2, Zawartość protestu 
Informacje, które muszą być zawarte w proteście pozostają bez zmian. Incydent, 
włączając gdzie i kiedy nastąpił, musi być określony, ale możliwy przepis, który mógł 
zostać naruszony i nazwisko osoby reprezentującej protestującego, niekoniecznie 
muszą być podane przed rozpoczęciem rozpatrywania. Identyfikacja protestującego i 
protestowanego musi być dokonana przed rozpoczęciem rozpatrywania, a ponieważ 
rozpatrywanie nie może rozpocząć się bez nich oznacza to, że protest zakładający 
naruszenie przepisu przez jacht, który pozostaje niezidentyfikowany przed 
rozpoczęciem rozpatrywania, jest nieważny. 
 
Przepis 63.7, Konflikt między przepisami 
Jeżeli występuje konflikt pomiędzy przepisem w zawiadomieniu o regatach i w 
instrukcji żeglugi, który musi być rozwiązany zanim komisja protestowa podejmie 
decyzję odnośnie protestu lub prośby o zadośćuczynienie, komisja protestowa musi 
zastosować przepis, który uważa za najbardziej sprawiedliwy dla wszystkich jachtów, 
na które decyzja ma wpływ. 
 
Przepis 62.1(a) Zadośćuczynienia 
Obecnie istnieje możliwość wniesienia prośby o zadośćuczynienie także wskutek 
niewłaściwego działania organizatora regat (nie tylko komisji regatowej). 
 
ODWOŁANIA 
 
Przepis 70, Odwołania; utrzymanie lub skorygowanie decyzji; interpretacja 
przepisów 
Komisja regatowa ma teraz prawo do odwołania od decyzji zespołu protestowego. 
Wcześniej było to możliwe tylko w przypadku powołania niezależnego jury.  
 
Przepis 71.2, Decyzje w sprawie odwołań 
Władza krajowa (lub komisja odwoławcza) mogą teraz wymagać wznowienia 
rozpatrywania. 
 
ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE PRZEPISU 69 
 
Przepis 69.1, Zarzut poważnie nagannego zachowania; działania komisji 
protestowej 
Przepis został zmieniony celem wyjaśnienia, że komisja protestowa może podjąć 
czynności na podstawie raportu z dowolnego źródła. 
Do przepisu A11 (punktacja) dodano nowy skrót: ‘DGM – dyskwalifikacja na 
podstawie przepisu 69.1(b)(2); nie podlegająca odrzuceniu’. Ma to na celu 
pozostawienie zawodnika na liście wyników, co pozwala ogłosić wszystkim dlaczego 
zajął on ostatnie miejsce, zamiast usuwać go z regat. 
 
Przepis 69.1(d), Zarzut poważnie nagannego zachowania; działania komisji 
protestowej 



Wyjaśniono procedurę jaką należy zastosować, kiedy zawodnik nie może 
uczestniczyć w rozpatrywaniu. Jeśli nastąpiło to z ważnych powodów, rozpatrywanie 
musi zostać odroczone i przeprowadzone w odpowiednim czasie. Jeżeli zawodnik 
opuścił już miejsce regat i w rezultacie nie należy oczekiwać pojawienia się go 
podczas rozpatrywania, należy przekazać raport o całej sprawie do odpowiedniej 
Władzy Krajowej. Ponadto jeżeli zawodnik powiadomiony o rozpatrywaniu, które ma 
zostać podjęte podczas odbywających się regat, zdecyduje się wyjechać i nie 
uczestniczyć w rozpatrywaniu, procedura może być przeprowadzona pod jego 
nieobecność. 
 
ŚRODKI NAPĘDOWE 
 
Przepis 42, Środki napędowe 
Pełny tekst zmian będzie określony w Interpretacjach ISAF. 
Główne różnice to: 
Kołysanie – powtarzane kołysanie – spowodowane pojedynczym ustawieniem żagla 
lub miecza jest dozwolone. Kołysanie spowodowane działaniem steru jest 
zabronione. 
 
Rumplowanie jest zakazane, kiedy obejmuje powtarzające się ruchy steru 
wprowadzające lub przyspieszające ruch jachtu do przodu lub ograniczające jego 
przemieszczanie wstecz. Wyjątek stanowi jacht będący powyżej kursu na wiatr, 
stojący w miejscu lub nieznacznie się przemieszczający. Jacht taki może użyć 
rumplowania celem ustawienia się na kursie na wiatr na dowolnym halsie.  
W ten sposób wyraźnie zabrania się rumplowania na linii startu celem zachowania 
pozycji jachtu powyżej kursu na wiatr, jeśli nie powoduje to powrotu do kursu na wiatr 
na tym samym halsie lub przejścia linii wiatru celem ustawienia się na kursie na wiatr 
drugiego halsu. 
Jest to pomocne dla jachtu stojącego w linii wiatru na linii startu, kiedy zamierza on 
powrócić do kursu na prawym halsie – zwłaszcza, gdy znalazł się na halsie lewym! 
Jacht na linii startu na prawym halsie, który rumplując przemieszcza się w kierunku 
na wiatr, zanim znajdzie się w linii wiatru, musi teraz rumplować celem przejścia linii 
wiatru i uzyskania kursu na wiatr lewego halsu. Jeśli rumplowanie ma spowodować 
powrót do kursu na wiatr, nie ma w tym momencie znaczenia, czy czynność taka 
wprowadza jacht w ruch, czy przemieszcza do przodu, czy też ogranicza jego 
przemieszczanie wstecz. 
Kolejnym wyjątkiem dotyczącym rumplowania jest zezwolenie jachtom na redukcję 
prędkości wskutek powtarzanych ruchów sterem. 
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