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E.1 Вступ 

Кількісний склад, обсяг повноважень і рівень суддівського обслуговування які організатор 
має забезпечити для змагунів, залежить від типу змагань, що проводяться. Розбір протестів 
і суперечок, що виникають у царині перегонів самими членами клубу не є прийнятним. 
Якщо виникає протест, то перегоновий комітет зазвичай для слухання протестів призначає 
комітет, утворений із добре обізнаних членів клубу. 

На "відкритих" змаганнях, у яких беруть участь представники інших клубів, бажано, аби 
повноважний організатор призначав протестовий комітет, як правило у складі трьох членів, 
який є незалежним від перегонового комітету. Для запобігання можливим проявам 
фаворитизму, чи протекціонізму необ'єктивності і конфлікту інтересів цей протестовий 
комітет має створюватися із представників різних клубів. Для того, аби забезпечити 
найвищий рівень досвідченості і обізнаності, багато з національних повноважних 
організацій мають національні суддівські програми і кваліфікують певних осіб як 
національних суддів. У деяких національних повноважних організаціях існують вимоги, 
аби на національних змаганнях більшість членів протестового комітету були 
національними суддями. Жоден із членів протестового комітету не може бути 
зацікавленою стороною. На головних міжнародних змаганнях є дуже бажаним, а часто-
густо навіть вимагається асоціаціями класів або ж національними повноважними 
організаціями, призначати "Міжнародне журі" сформоване відповідно до ПВП N1; яке було 
б органом, що складається із досвідчених суддів від різних країн переважно з таких, хто є 
кваліфікованим ISAF як "Міжнародний суддя". Не може бути апелювання щодо рішень 
утвореного належним чином Міжнародного журі, яке діє у межах своєї юрисдикції за 
правилом 70.5. 

Ухвали протестового комітету можуть бути апельовані. Винятком є тільки такий випадок, 
коли у положенні про перегони і у вітрильницькій інструкції зазначено, що право на 
апелювання є скасованим (RRS 70.5) через: 

(a) те, що є необхідним негайно визначити результати перегонів, у яких судна 
отримують право на участь у наступних щаблях змагання, чи у наступних 
змаганнях (національна повноважна організація може приписати, що 
такий процедурний порядок має бути з нею погодженим); 

(b) те, що національна повноважна організація так приписала для окремих 
змагань, які підпадають під її власну юрисдикцію; або; 

(c) те, що національна повноважна організація після консультації з ISAF, 
так приписала для окремих змагань, за умови, що протестовий комітет 
утворено відповідно до вимог Додатку N, але у такому разі вимагається аби 
тільки двоє із членів комітету були міжнародними суддями. 

Багато хто із організаторів змагань з матчових, чи командних перегонів використовують 
систему ампайрингу, за якою покарання накладаються під час перегонів. За цією системою 
у переважній більшості випадків виключається необхідність подавати звичайні протести і 
запобігає їх виникненню. У змаганнях з матчових і командних перегонів суддям необхідно 
мати додаткову кваліфікацію. Як сама ISAF, так і багато хто із національних повноважних 
організацій проводять підготовку ампайрів за окремими програмами. Програму ISAF 
оприлюднено окремо, як посібники з матчрейсінгу і з тімрейсінгу, які містяться на вебсайті 
ISAF www.isaf.com/raceofficials/index.php під рубрикою "перегонові офіціалісти", чим 
можуть скористатися ті судді, бажають вдосконалюватися і більше знати стосовно 
суддівства медалрейсів, ампайрінгу і командних перегонів. 

E.2 Формування складу 

У більшості випадків членів протестових комітетів призначають повноважні організатори. 
На такі регати, як чемпіонати Світу, ці призначення робляться спільно повноважним 
організатором і асоціацією класу. Тільки на особливі змагання, такі, як Олімпійські ігри, 
та інші Чемпіонати, ISAF має виключне право на призначення протестових комітетів 
(дивіться Статутні положення ISAF 23.3 і 25.8). 
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Дві ключові постаті є визначальними для успішної діяльності міжнародного журі, це, звісно 

ж, голова, та його заступник. Задля того, аби протестовий комітет виглядав незалежним, 

найкраще призначити його головою особу, добре знану та шановану спортсменами, і краще 

не з тої самої країни, де відбуваються змагання. Якщо цього буде додержано, то 

"місцевому" заступнику голови мають бути надані права і обов'язки щодо керування всіма 

справами які стосуються передзмагальної організації і підготовки. 

Оскільки організатори регат зазвичай добре знають "місцевого" суддю, то саме йому у 

першу чергу пропонують вирішувати питання організації протестового комітету. Роблячи 

це, "місцевий" суддя має пояснити, що протестовий комітет найлегше зробити таким, аби 

він виглядав незалежним, якщо головою буде "чужий" суддя, а він сам буде його 

заступником. Він має також надати допомогу щодо запрошення на участь у суддівстві 

кваліфікованого іноземного судді у якості голови і, разом із ним, набрати решту членів  

протестового комітету. 

У Додатку N зазначено вимоги, про формування Міжнародного журі належним чином. 

Мінімальним кількісним складом Міжнародного журі є п'ять осіб, і завжди бажано мати 

непарне число членів. Більшість членів мають бути суддями ISAF. Вимоги, що стосуються 

максимальної кількості членів від різних країн, залежать від того, до яких саме груп ISAF 
належать ці члени комітетів, про це йдеться у правилі N1.3 (не більш, ніж двоє членів журі  
(троє у Групах M, N, та Q) можуть бути із однієї національної організації). Групою M є 

Південна і Південно-західна Америка, Групою N Центральна і Південно–східна Америка, 

та Групою Q Північ Південної Америки, Центральна Америка і Кариби. Групи 

національних повноважних організацій зазначені у списку А (Стаття 40) Статуту ISAF. 

Національна приналежність члена протестового комітету не може визначати його, як 

зацікавлену сторону, так само, як це не може вважатися створенням конфлікту інтересів. 

Проте, оскільки протестовий комітет утворений як Міжнародне журі, є незалежним від 

перегонового комітету, жоден із членів протестового комітету не може бути разом з тим і 

членом перегонового комітету. 

За утворення протестового комітету має братися до уваги тип суден і різновид змагань. 
Принаймні один із членів протестового комітету має бути добре обізнаним щодо суден, які 

змагатимуться, а також із правилами і традиціями класу. Протестовий комітет на 
змаганнях з віндсьорфінгу має бути готовим розглядати питання, що відрізняються від 

тих, які виникають на чемпіонатах суден-монотипів, чи на змаганнях з крейсерських 

перегонів. 

У разі наявності такої можливості, корисним є включити до складу комітету особу, яка 

є добре обізнаною з місцевими умовами.  

У такому разі, коли суддівство на воді щодо правила 42, Рушійна сила, здійснюється 

відповідно до Додатку Р, більшість членів протестового комітету мають бути такими, які є 

досвідченими і здатними працювати, як спеціалісти у цьому різновиді суддівства. 

Нарешті, розгляньте і питання про включення до складу одного-двох кваліфікованих 

місцевих суддів, яким корисно набиратися досвіду, і тим допомогти їм щодо виконання 

вимог, необхідних для отримання звання Міжнародного судді. 

E.3 Погодження складу Міжнародного журі з Національною повноважною 
організацією 

Деякі національні повноважні організації відповідно до своїх приписів вимагають 

погодження з ними персонального складу Міжнародного журі. Якщо таке погодження є 
необхідним, то повноважний організатор зазвичай має подати на розгляд разом із іншими 

подробицями щодо проведення змагань також і пропонованих кандидатів на голову і на 

членів журі. 
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У правилі N1.6 (правило 91(b)) вимагається, аби у разі національною повноважною 

організацією приписано, що за призначення Міжнародного журі погодження його складу з 

нею є необхідним, таке погодження має бути включене до вітрильницької інструкції, або ж 

вивішене на дошці офіційних повідомлень. 

Якщо національна повноважна організація вимагає такого погодження, вона часто формує 

комітет із досвідчених суддів, які є в той самий час і Міжнародними суддями, аби вони 

надали рекомендації щодо  затвердження Міжнародного журі, яке відповідало б вимогам 

правила N1.1, але не щодо його персонального складу. 

Цей комітет має уважно переглянути  пропозицію, аби пересвідчитися у тому, що 

додержано всіх вимог Додатку N. 

E.4 Права і обов'язки 

Головними обов’язками призначеного протестового комітету, або Міжнародного журі, є 

проведення слухань протестів, звернень про відшкодування і звинувачень за правилом 69. 

Інколи до його обов'язків додається і суддівство на воді правила 42 (Рушійна сила) на 

змаганнях швертботів, а також нагляд за додержанням правил.  До того ж протестовий 

комітет має надавати поради, чи консультації, як перегоновому комітетові, так і 

повноважному організаторові у разі їхнього звернення і допомагати у вирішенні проблем, 

які виникають за проведення регат. 

E.4.1 Додаткові права і обов'язки міжнародних журі 

Незважаючи на те, що у технічному виконанні обов’язків місцевим протестовим комітетом 

і сформованим на рівні Міжнародного журі принципової різниці немає, але ж, чим вище 

рівень регати, тим більшим є тиск на суддів, організаторів і учасників. За умов відсутності  

прав на апеляцію від протестового комітету, створеного як Міжнародне журі, репутація 

вітрильництва лягає на Міжнародне журі регати, яке приймає правильні та справедливі 

рішення.  

На таких змаганнях до Міжнародного журі часто-густо звертаються, аби вирішити питання 

щодо допуску, вимірювання, чинності вимірюваних свідоцтв і сертифікатів, та  щодо 

надання дозволів на заміну учасників, суден, вітрил і спорядження. 

E.5 Процедурний порядок  

Рішення протестового комітету приймаються більшістю голосів. Якщо більшості немає, то 

голова слухання може долучити додатковий голос.  

Якщо член протестового комітету є зацікавленою стороною, то він, чи вона, має не брати 

участі у слуханні. За такого випадку протестовий комітет, який утворено як Міжнародне 

журі, залишається таким, що вважається  належно утвореним, якщо, він складається 

принаймні із трьох членів і принаймні двоє із них є Міжнародними суддями. 

У разі повний склад Міжнародного журі, або його відділу зменшується до кількості трьох, 

або чотирьох членів, через захворювання або через непередбачений випадок і можливість 

кваліфікованої заміни відсутня, то він має складатися із членів, які є представниками 

принаймні трьох різних національних повноважних організацій, за винятком груп M, N і Q, 

де вони мають бути принаймні із двох різних національних повноважних організацій. 

 


