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SMJERNICE ISAF ODBORA DUŽNOSNIKA NATJECANJA 
ZA PROCJENU SUKOBA INTERESA DUŽNOSNIKA NATJECANJA 

DODATAK D (OD 20 VELJAČE 2013) 
 

 
Datum  Dužnosnik 

natjecanja  Opis Odluka 

08/05/2009  Charley Cook IRO 
(USA)  

Pozvan da bude predsjedavajući međunarodnog žirija za evropsko 
prvenstvo klase Finn. Sin jedri u Finn - u, ali se neće natjecati. Nije 
natjecanje za rangiranje ili izbor za Finn reprezentaciju SAD.  

Smije prihvatiti poziv.  

09/05/2009  Ewan McEwan IJ 
(GBR)  

Trener ženske dvobojske momčadi Velike Britanije. Pozvan da bude 
član međunarodnog žirija za Evropsko prvenstvo klase zvijezda. Niti 
jedna članica ženske dvobojske momčadi Velike Britanije se neće 
natjecati.  

Smije prihvatiti poziv. 

28/08/2009  Charley Cook IRO 
(USA)  

Pozvan da bude PRO za natjecanje Svjetskog kupa. Sin jedri u Finn - u, 
ali se neće natjecati.  

Smije vršiti dužnost PRO sve dok se njegov sin ne 
takmiči.  

30/11/2009 Bill Bell IJ (AUS) Djeluje u organizacijskom odboru (imenuje ga Organizator) za Jedra 
Melbourn-a. Pozvan za člana međunarodnog žirija (IJ). 

1. Obavijestiti Predsjednika IJ. 
2. Isključiti se iz svih saslušanja koja uključuju 
Organizatora.  
3. Objaviti odgovore dužnosnika regatnog odbora na 
službenoj oglasnoj ploči..  

10/05/2009  Peter Valentino IJ 
(MLT)  

Pozvan da bude član međunarodnog žirija za Rolex natjecanje 
sredozemnog mora na Malti na kojem će sudjelovati njegov nećak.  

Odbiti poziv, čak i da ne sudjeluje u saslušanjima u 
kojima je uključen njegov nećak.  

22/06/2009 Nije objavljeno, IRO Pozvan da bude PRO na Svjetskom prvenstvu. Dva sina će se takmičiti. Odbiti poziv, čak i kada bi se isključio iz bilo kakvog 
odlučivanja u vezi OCS. 

05/05/2010  Alfredo Ricci IU 
(ITA)  

Njegov brat je postavljen za trenera ženske dvobojske momčadi 
Talijanskog jedriličarskog saveza. On pita da li to utječe na njegov 
angažman u Jedriličarskom svjetskom kupu - SWC 2010.  

Da. To se također odnosi i na bilo koje drugo 
takmičenje žensko dvobojsko natjecanje u 2010 na 
kojem se Nacionalni savezi kvalificiraju za 
sudjelovanje na 2011 ISAF Svjetskom u Perth-u. 
ROC preporuča da obije svaki takav poziv.  
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Datum  Dužnosnik 
natjecanja  Opis Odluka 

05/12/2011  Nije objavljeno, IU Nije više trener momčadi i dvobojskih momčadi nacionalnog saveza.  
Odbiti pozive na dvobojska natjecanja na kojima 
ISAF imenuje presuditeljski tim i to jednu godinu 
nakon prestanka ugovora s nacionalnim savezom.  

06/02/2012  Nije objavljeno, IU  Vođenje ženske dvobojske momčadi nacionalnog saveza je završeno.  

Odbiti pozive na ženska dvobojska natjecanja na 
kojima ISAF imenuje presuditeljski tim i to jednu 
godinu nakon prestanka ugovora s nacionalnim 
savezom.  

21/02/2012  Nije objavljeno, IU  Bio je savjetnik u vezi pravila za momčadi nacionalnog saveza.  
Odbiti pozive na ženska dvobojska natjecanja na 
kojima ISAF imenuje presuditeljski tim i to jednu 
godinu nakon prestanka imenovanja.  

15/03/2012  John Kirkjian IJ 
(AUS)  

Pozvan za Predsjednika međunarodnog žirija za Sydney-Hobart. Njegov 
sin (jedriličar  klasificiran u Grupu 3) će sudjelovati u natjecanju. Njegova 
kćerka je rukovoditelj jedrenja u Yacht Club of Australia ali nije član 
regatnog odbora.  

Odbiti poziv, čak i ako ne bi sudjelovao u 
saslušanjima u koja je uključena jedrilica na kojoj je 
njegov sin. Odnos s rukovoditeljem jedrenja kluba  
također može biti problem ovisno o njenoj 
ulozi/funkciji na natjecanju.  

15/03/2012  Nije objavljeno, IU  
Zaposlenik Ministarstva sporta u svojoj državi te mu je dodijeljen rad u 
nacionalnom savezu sa slijedećim odgovornostima: Obuka dužnosnika 
natjecanja, savjetnik za pučinska natjecanja, pitanja sigurnosti… 

Nema sukoba interesa.  

19/03/2012  Nije objavljeno, IU  Uključen u jedan od timova America’s Cup-a.  

Odbiti imenovanja za Svjetska prvenstva ili 
natjecanja prvog stupnja od momenta prihvaćanja 
zaposlenja sve do jedne godine nakon završetka 
zaposlenja..  

23/08/2012 Bill O’Hara 
IU, IJ, IRO (IRL) 

Njegova uloga savjetnika u vezi pravila za dvije olimpijske momčadi je 
okončana. 
 

Odbiti pozive na slijedeća natjecanja: 
1. Jednu godinu za ženska dvobojska natjecanja na 
kojima ISAF ima pravo imenovanja presuditelja. 
2. Šest mjeseci za natjecanja Olimpijskih klasa na 
kojima ISAF pravo imenovanja ili odobravanja 
dužnosnika natjecanja. 

 


