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Orzeczenie nr 4

W oparciu o regulamin cyklu turniejów krakowskich CZTERY PORY ROKU zespół orzekający
w składzie jak niżej postanawia zakazać gry w turniejach poniedziałkowych i środowych od dnia
17.11.2014 do 07 stycznia 2015r (włącznie) kol. Bogdanowi Wardzale. 

Powodem tej decyzji wydanej w oparciu o PRZEPISY PORZĄDKOWE pkt. 4c i 4d jest wysoce
niewłaściwe zachowanie  w/w kol.  Wardzały w trakcie turnieju w dniu 10 listopada 2014r.  Kol.
Wardzała będąc „w stanie wskazującym” użył słów w stosunku do partnera, których nie zawsze się
używa  nawet  pod  budką  z  piwem.  Kol.  Wardzała  został  odsunięty  od  ostatniej  rundy  przez
sędziego.  ZO zaleca radykalne ograniczenie spożycia napojów wyskokowych w trakcie imprez
brydżowych

Jako karę dodatkową ZO postanawia na 4 miesiące (do 16 marca 2015r włącznie ) zabronić
wspólnej gry w cyklu kol. Serafinowi z kol. Wardzałą. Niewykluczone, iż koledzy działają na siebie
jak swojego rodzaju pobudzający katalizator. Czas rozstania pozwoli (mamy taką nadzieję) zacząć
patrzeć na siebie z większą sympatią i zrozumieniem. 

Kol.  Wardzale w oparciu o pkt  5 w/w przepisów przysługuje prawo odwołania do Zarządu
MZBS po wpłaceniu  kaucji  w wysokości  100 zł  na konto  MZBS w terminie  do 7  dni  od daty
ogłoszenia  decyzji  na  stronie  związkowej.  Kaucja  może  ulec  przepadkowi  lub  być  zwrócona
w przypadku zmiany werdyktu Komisji Orzekającej. 

Złożenie odwołania  wstrzymuje odsunięcie od gry do czasu rozpatrzenia przez MZBS. 
Dopuszczenie do gry w cyklu nastąpi po odbyciu „kary” w dniu 12 stycznia 2015r. 

Zespół orzekający:

1-Tadeusz Biernat 
2-Jan Blajda
3-Konrad Ciborowski

Szczegółowy regulamin imprezy, do poczytania w wolnej chwili, na stronie MZBS - link niżej:
http://mzbs.pl/files/2014/pdf/regulamin_roczny.pdf
 
PS
 Kolega Wardzała posypał głowę popiołem i złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze, który to 
wniosek poniżej dołączamy. ZO orzekający z uznaniem odniósł się do tego posypywania i liczy na 
dotrzymanie obietnic w przyszłości. Kara została nieznacznie zmieniona:).

Niniejszym wyrażam głębokie ubolewanie i przepraszam wszystkich wtedy obecnych  z powodu 
mojego wysoce nagannego zachowania podczas turnieju w Rotundzie w dniu 10 listopada 2014 r.
To się już nie powtórzy. 

Wnoszę o dobrowolne poddanie się karze:

Zakaz gry w turniejach poniedziałkowych przez okres 1 miesiąca tj. od 17 listopada do 15 grudnia 
2014 włącznie.

Z poważaniem

            Bogusław Wardzała

http://mzbs.pl/files/2014/pdf/regulamin_roczny.pdf

	Z poważaniem

