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SLOVENSKÝ  ZVÄ Z JACHTINGU 
 

 
 

ŠTATÚ T  A  ROKOVACÍ  PORIADOK 
ODVOLACEJ  KOMISIE  SZJ 

 
 

1, Ustanovenie 
Slovenský  zväz jachtingu (SZJ) ustanovuje podľa pravidiel 70 a 71, ako aj podľa Dodatku F 
Pretekový mi pravidlami jachtingu (PPJ) Odvolaciu komisiu SZJ (OK), ako svoj odvolací  
a rozhodujú ci orgán, ktorý  v mene SZJ vykonáva : odvolania na základe protestov, ž iadosti 
protestný ch komisii o odsú hlasenie alebo opravu rozhodnutí , ako aj ž iadosti o interpretáciu 
pravidiel.  
 

2. Menovanie 
Č lenov OK v počte najmenej troch menuje na návrh Ú strednej komisie rozhodcov SZJ (Ú KR) 
Vý konný  vý bor SZJ (VV SZJ) z ú stredný ch rozhodcov SZJ na funkčné obdobie ktoré má VV 
SZJ a je určené podľa Stanov SZJ.  
 

3. Predseda OK 
Č lenovia OK SZJ  menovaní  VV SZJ na svojej prvej schôdzi si zvolia predsedu OK, ktorý  
zvoláva, vedie, riadi a vystupuje v mene OK a zodpovedá za činnosť  OK  priamo predsedovi 
VV SZJ.  
 

4. Experti  
OK SZJ môž e pre svoju prácu prizvať  ako experta aj odborníka zo špeciálneho odvetia 
v jachtingu, pokiaľ je to nutné, ktorý  pri prerokovávaní  svojho odborného vyjadrenia, posud-
ku alebo návrhu na rokovaní  OK SZJ, má hlas poradný .   
 

5. Pravidlá  
OK sa pri svojej práci riadi ustanoveniami platný ch PPJ, najmä záväzný mi pravidlami 70 a 71 
a Dodatkom F PPJ, platný m Sú ť až ný m poriadkom SZJ, ako aj ostatný mi príslušný mi smerni-
cami a poriadkami vydaný mi VV SZJ, pokiaľ prichádzajú  do ú vahy. 
 

6. Rozsah prá vomoci 
(a) OK SZJ rozhoduje s konečnou platnosť ou o odvolaniach proti rozhodnutiam Roz-

hodcovskej komisie, protestnej komisie alebo Jury pri pretekoch, ktoré na ú zemí  
Slovenskej Republiky (SR), usporiadal alebo organizoval SZJ, alebo jeho niektorá 
organizačná zlož ka. 

(b) Protestná komisia pretekov alebo Jury, môž e písomne pož iadať  OK SZJ o schválenie 
alebo o opravu svojho rozhodnutia. 

(c) Jachtársky oddiel alebo Klub, ktorý  je členom SZJ,  sa môž e obrátiť  na OK SZJ so 
ž iadosť ou o vý klad pravidiel 
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7. Postup 
Miestom prijatia odvolaní  v písomnej forme je Sekretariát SZJ. Odvolanie musí  byť  zaslané 
vý lučne poš tou a to do 15 dní  po od obdrž ania písomného rozhodnutia protestnej komisie ale-
bo Jury. Odvolanie musí  obsahovať  všetky nálež itosti uvedené v pravidle F2.2  Dodatku F 
PPJ.  V odvolaní  musí  byť  uvedené, prečo sa odvolávateľ domnieva, ž e interpretácia pravidiel 
alebo postup Protestnej komisie bol nesprávny.  

 
8. Termíny 

OK SZJ musí  rozhodnú ť  o podanom odvolaní  najneskorš ie do 2 mesiacov od dátumu prijatia 
odvolania na Sekretariáte SZJ. Na základe návrhu OK SZJ môž e VV v odôvodnený ch 
a vý nimočný ch prípadoch hodný ch zreteľa, predĺž iť  tú to lehotu o jeden mesiac.   O predĺž ení  
lehoty pre rozhodnutie o odvolaní  musí  VV SZJ bez odkladu informovať  odvolateľa, 
s uvedením dôvodu predĺž enia. Táto lehota platí  aj pre schválenie alebo opravu rozhodnutia 
protestnej komisie alebo o ž iadosti na vý klad pravidiel.  

 
9. Rozhodnutie 

OK SZJ po prerokovaní  odvolania prijíma svoje rozhodnutie jednoduchou väčš inou hlasov 
všetký ch členov. Rozhodnutie OK SZJ, môž e potvrdiť , zmeniť  alebo zruš iť  rozhodnutie pro-
testnej komisie alebo Jury, vyhlásiť  protest alebo ž iadosť  o nápravu za neplatný , alebo vrátiť  
protest alebo ž iadosť  na nové rokovanie a rozhodnutie tou samou, alebo inou protestnou ko-
misiou. Protestná komisia alebo Jury je pri prípadnom novom prerokovávaní  viazaná stano-
viskom OK SZJ.  

 
10. Oboznámenie 

Z rokovania OK SZJ sa vyhotovuje zápis a na koniec rozhodnutie, ktoré pospisujú  všetci čle-
novia OK SZJ.  Rozhodnutie sa zasiela cestou Sekretariátu SZJ písomne odvolávateľovi, 
všetký m stranám protestu, ako aj protestnej komisii do rú k jej predsedu.  
 

11. Zá verečné ustanovenie 
Rozhodnutie OK SZJ je konečné a nie je mož né sa proti nemu odvolať  k ž iadnej inej inš tancii 
alebo tribunálu.  
 

12. Agenda OK SZJ 
Písomnú  agendu OK SZJ vedie Sekretariát SZJ, v ktorom sa aj ukladajú  všetky jej písomnos-
ti.  

 
 

Tento Š tatú t a rokovací  poriadok OK SZJ bol schválený  na zasadaní  VV SZJ dňa  2. 3. 2004.      
 
 
          Ing. Peter Šabo 
          predseda SZJ 


