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ORC
Odwołanie na decyzję Jury Zachodniopomorskiego Pucharu Sezonu 2016 ORC w sprawie jachtu Bluefin II
Decyzja Jury Zachodniopomorskiego Pucharu Sezonu o zdyskwalifikowaniu jachtu Bluefin II 2016 jest wyjątkowo dziwna i
stronnicza, odczytuję tę decyzję jako próbę wycięcia czołowego jachtu startującego w Zachodniopomorskim Pucharze Sezonu
bez żadnego realnego powodu.
Z uwagi na rozmiar sprawy należy sprawę upublicznić, tego typu zachowania mierniczych, oraz Jury Zachodniopomorskiego
Pucharu Sezonu 2016 ORC, podważa również wiarygodność organizatorów tego cyklu w tym ZOZŻ.
Informuję, że uznałem za zasadne wskazanie publicznie argumentacji Sędziego Głównego Jerzego Kaczora na dyskwalifikację
jachtu Bluefin II w Regatach Przyjaźni - zadałem w rozmowie telefonicznej pytanie: jakie są powody zdyskwalifikowania jachtu
Bluefin II w Regatach Przyjaźni, w artykule wskazałem dokładnie słowo w słowo odpowiedź Sędziego Głównego, która zawierała
się w dwóch krótkich punktach.
Ponownie wskażę na fakty i elementy sporu jaki wyniknął podczas protestu w czasie Regat Przyjaźni, Szanowne Jury nie raczyło
wziąć żadnego z tych elementów sporu pod uwagę, ale w związku z „ustawką” jaka została zorganizowana podczas Regat
Przyjaźni nie liczę już na nic, z uwagi na to że Regaty nie miały licencji PZŻ nie można się nigdzie odwołać, sprytnie
skonstruowana formuła Pucharu Sezonu ORC tworzy prywatny folwark okreslonej grupki osób które mogą wszystko (pomimo
odrębnych organizatorów każdej z imprezy cyklu – bardzo sprytne rozwiązanie):
1. formalnie żadnego protestu na wagę nie było, Wojciech Denderski wprowadził mnie w błąd twierdząc, że na proteście
jachtu Trochus II są 2 punkty do sprawdzenia niezgodność z przepisami OSR kat. 4 i niezgodność Wagi (na proteście
widniał tylko punkt o sprawdzeniu wyposażenia OSR 4 co potwierdził Sędzia Główny podczas dwukrotnej rozmowy)
2. jacht został udostępniony do pomiaru, mierniczy Wojciech Denderski sam zrezygnował i odstąpił od pomiaru
(świadkowie rozmowy: Andrzej Sokołowski, Bosman przystani HOM)
3. skandaliczne są kłamstwa Pana Wojciecha Denderskiego w sprawie j.w., aroganckie odsunięcie mnie od rozmowy na
Przystani HOM kiedy to Wojciech Denderski przekazał nieprawdziwe informacje grupie osób, która przybyła po
rezygnacji Wojciecha Denderskiego na przystań HOM, nie dano mi możliwości obrony i przedstawienia faktów
4. jacht jest cały czas dostępny do pomiaru, a jego waga jest zgodna ze świadectwem ORC, wpisana waga bazuje na
ostatnim pomiarze do formuły KWR
5. zgodnie z zaleceniami głównego mierniczego ORC Jarosława Górskiego, waga do kontroli pomiaru powinna mieć
legalizację. Waga jaką chciano mierzyć wagę jachtu Bluefin II nie posiada legalizacji, stąd obawa o możliwość błędnych
pomiarów
6. nie zostałem powiadomiony o proteście przez załogę Jachtu Trochus
7. skład komisji protestowej nie był zgodny z PRŻ
8. Regaty Przyjaźni nie spełniały warunków zawiadomienia Zachodniopomorskiego Pucharu Sezonu, brak licencji PZŻ, brak
możliwości zastosowania przepisów ISAF, nie otrzymałem żadnej odpowiedzi w tym względzie: (przesłałem pismo o
wykreślenie tych regat z cyklu ORC ZOZŻ)
9. zachowanie mierniczego ORC Wojciecha Denderskiego i Andrzeja Armińskiego było aroganckie i stronnicze
10. Obwinianie jachtu Bluefin II dyskwalifikacją w kolejnych regatach Zachodniopomorskiego Pucharu ORC za odstąpienie
przez mierniczego Wojciecha Denderskiego ORC od pomiaru jest niewytłumaczalne
Podsumowując:
Decyzja Jury Zachodniopomorskiego Pucharu Sezonu ORC jest stronnicza i w całości się z nią nie zgadzam
Jacht Bluefin II jest cały czas gotowy do pomiaru kontrolnego, tak samo jak gotowy był w niedzielę podczas odstąpienia od
ważenia przez mierniczego
Jacht stacjonuje w Marina Club w Szczecinie i jest gotowy do pomiaru
Jacht będzie startował w Regatach YKP Szczecin i w weekend będzie cumował w marinie w Lubczynie
Uprzejmie proszę o podanie daty i miejsca pomiaru kontrolnego wagi
Uprzejmie proszę o poinstruowanie Mierniczego Wojciecha Denderskiego ORC o zasadach kulturalnego zachowania, nie
akceptuję zachowań tego Pana, proszę również poinstruować Wojciecha Denderskeigo, że celem jego pracy jest wykonanie
pomiaru, a nie dyskutowanie ze skipperem jachtu i okłamywanie Jury po niedokonanym pomiarze
Uprzejmie proszę o informację dotyczącą wykreślenia Regat Przyjaźni z Pucharu Sezonu ORC 2016 (moje pismo – nie otrzymałem
do dzisiaj odpowiedzi)
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