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Orzeczenie Sądu Koleżeńskiego OZBS 01/2021-2025
Skład Orzekający Sądu Koleżeńskiego, po rozpoznaniu sprawy niesportowego zachowania,
podczas II ligowego zjazdu Grupy SW w dniu 29.05.2021r, zawodników BPEC Piast RSB Brzeg,
uznaje, że doszło do wykroczenia dyscyplinarnego tj. naruszenia §12; pkt: 1, 2, 8 Regulaminu
Dyscyplinarnego Polskiego Związku Brydża Sportowego w przypadku zawodników:
KW (PID 1900)
KS (PID 1886)
MŁ (PID 1837)
oraz wykroczenia dyscyplinarnego tj. naruszenia §12; pkt: 8 Regulaminu Dyscyplinarnego
Polskiego Związku Brydża Sportowego w przypadku
MM (PID 1839)
orzeka
karę zasadniczą 3 miesięcznej dyskwalifikacji w zawieszeniu na 6 miesięcy dla każdego
z wyżej wymienionych zawodników, licząc od daty uprawomocnienia się orzeczenia.
karę dodatkową w postaci podania orzeczenia do wiadomości publicznej
W myśl §45 Regulaminu Dyscyplinarnego, obwinionym przysługuje prawo odwołania w terminie
do 14 dni, licząc od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem. Po tym okresie
orzeczenie uprawomocni się.
Konsultacje i głosowanie przeprowadzono internetowo.
Skład orzekający:
Andrzej Skotniczny – Przewodniczący
Anna Pusz
Andrzej Pawlak
decyzję podjęto jednogłośnie.
Uzasadnienie
Rozgrywki ligowe są znakomitą okazją rywalizacji sportowej i spotkań towarzyskich.
Niestety większość zawodników drużyny z Brzegu zbytnio skupiła się na realizacji spotkań
towarzyskich okraszonych alkoholem. Spożywanie od samego rana, coraz większej ilości
alkoholu spowodowało, że wejście do hali w której odbywały się rozgrywki brydżowe zaczęło
bardziej przypominać wejście do baru niż do obiektu sportowego. Wizerunkowo wyglądało to
bardzo źle, zwłaszcza, że na pozostałych obiektach przeprowadzane były równolegle zawody
dzieci i młodzieży w innych dyscyplinach sportowych. Takie zachowanie zawodników z Brzegu
stawia naszą dyscyplinę w bardzo negatywnym świetle. Podczas trzeciego meczu tak w
pierwszej jak i drugiej połowie zawodnicy KW, KS i ŁM głośnym zachowaniem, kłótniami z
przeciwnikami i upojeniu alkoholem w wyraźny sposób zakłócali przebieg meczów na
pozostałych stołach.
Kara wydaje się dość łagodna w kontekście wykroczeń jakich dopuścili się wskazani wyżej
zawodnicy, jednak same podjęcie działań powinno być jasnym sygnałem dla innych uczestników
zawodów brydżowych, że tego typu zachowania są niedopuszczalne i będą bezwzględnie
piętnowane.
Z poważaniem za Sąd Koleżeński

