
Řešení protestů online

„letem světem protestním jednáním“

Václav Brabec (NRO/IJ), březen 2021



O čem to bude?

• Teoretická část
• Část 5, Dodatek M

• Case Book

• WS Judges Manual

• Dokumenty (protestní formuláře, hearing check-list)

• Exkurz na Mistrovství Evropy 49er/49erFX/Nacra 17

• Praktická část: Řešení protestu



Část 5 – procesní úprava protestu

Část 5

Sekce A Aktivní legitimace (=právo protestovat), Požadavky protestu, Náprava

Sekce B Projednávání, Rozhodnutí

Sekce C Hrubé jednání



Dodatek M – procesní úprava protestu

• Doporučení na postup



The Case Book

• („Authoritative“) závazný/směrodatný výklad Závodních pravidel jachtingu

• Odpovědi na hmotněprávní posouzení situací („po právu“)

• Řešení procesně právních problémů



WS Judges Manual + Policy

• Návod

• Zejména části F,H,J



Dokumenty

• Protestní formulář

• Hearing/Chairman Check list



Exkurz na Mistrovství Evropy

• 2 okruhy, 125 lodí, 19 protestů

• 3 jury na místě, 2 na Zoomu



Exkurz na Mistrovství Evropy



Exkurz na Mistrovství Evropy



Praktická část

• Co budete potřebovat?
• Tužka + papír

• Přístup k chatu

• Bystrou hlavu



První krok – administrativní část

• Přijetí protestu (elektronicky, písemně)

• Naplánování jednání

• Složení protestní komise

• Příprava protestní místnosti

• Rozmyslet jestli není možná arbitráž



Druhý krok

VS



Třetí krok

1. Víte o jaký incident jde?

2. Měli jste možnost si protest prostudovat?

3. Představení panelu 
• Jsou nějaké námitky?



Validita / Platnost

• Podán v časovém limitu?
• Lze prodloužit?

• Obsah (61.2)
• Incident, protestující/protestovaný, ….

• Informování protestovaného?



Video

• Odkaz zde: https://youtu.be/T462ZiMJtUU
• 1. kroku zvažte validitu protestu
• Vyslechněte strany 
• Nechte položit strany položit si vzájemné otázky (ve videu se neptají)
• Vyzvěte strany, jestli mají svědky (ve videu je nevolají)
• Vyzvěte strany, k otázkám na svědky (ve videu nejsou svědci)
• Zkuste vymyslet Vaše (jury) otázky
• Umožněte stranám možnost posledního slova (sumarizace)

https://youtu.be/T462ZiMJtUU


Zjistěná fakta + závěry + rozhodnutí

• Zjištěná fakta = rekonstrukce, scénář

• Závěry = aplikace pravidel

• Rozhodnutí = vyvození důsledků

• Loď A na větru z leva nevyhýbala lodi B na větru z prava a tím porušila 
pravidlo 10.

• Loď C je diskvalifikována

• Loď A byla na větru z leva.



Zjistěná fakta

1. Foukalo 6 m/s a byly vlny.

2. Zelený i červený plachtily stoupačku ostře proti větru.

3. Zelený byl na větru z prava, červený na větru z leva.

4. Lodě byly na kolizním kurzu.

5. Když byla zelená půl lodní délky od červené, tak odpadla.

6. Pokud by zelená neodpadla došlo by ke kolizi mezi špičkou zelené 
lodě a pravobokem (zadní částí) červené lodě.

7. Zelená proplula za zádí červené ve vzdálenosti půl lodní délky.

8. Žádná loď nepřijala trest. 



Závěry

• Červená na větru z leva nevyhýbala zelené na větru z prava a tím 
porušila pravidlo 10.



Rozhodnutí

• Červená je diskvalifikována z první rozjížďky.


