Kraków 19.02.2017r

Decyzja ZO Nr 2/P/2017
Zespół Orzekający w składzie: Przemysław Gałek i Piotr Kuc-Dzierżawski1
postanawia udzielić kol. Marzenie Kwiecińskiej-Wilk upomnienia w związku z jej
zachowaniem na kotle 3-ej Ligi Małopolska w dniach 4-5 lutego 2017.
Komisja zwraca uwagę, że zbyt głośne zachowanie przeszkadza innym brydżystom w
grze a otwarte krytykowanie partnera wprowadza nerwową atmosferę przy stoliku, która
może się wiązać z dyskomfortem partnera i przeciwników. Używanie (nawet okazjonalnie)
wulgaryzmów może psuć przyjemność z gry innych graczy – poza tym, że po prostu nie
przystoi przy stoliku brydżowym. Szczególnie dotyczy to kapitana drużyny, który powinien
świecić przykładem – tak dla członków swojej drużyny jak i dla innych brydżystów, w
szczególności z młodszego pokolenia.
Koleżanka przyznała się do stawianych jej zarzutów, przeprosiła partnera i obiecała
popracować nad swoim zachowaniem przy brydżowym stole. Stąd najniższy możliwy wymiar
kary. Komisja stwierdza jednak, że kolejne wykroczenia przeciwko dyscyplinie, takie jak
wskazane powyżej, będą w przypadku kol. Marzeny Kwiecińskiej, traktowane jako recydywa i
jako takie mogą spotkać się z bardziej surową karą.
Korzystając z okazji Komisja pragnie również przypomnieć wszystkim Sędziom, że
zgodnie z Międzynarodowym Prawem Brydżowym (punkt 81.C) to do nich należy utrzymanie
dyscypliny i porządku w czasie gry. Sędzia posiada narzędzia w postaci kar porządkowych i
dyscyplinarnych i powinien z nich korzystać zwłaszcza, że oficjalnym programem
Małopolskiego Związku Brydża Sportowego, jest Zero Tolerancji. Komisja zdecydowanie
zachęca Sędziów do bardziej zdecydowanych interwencji i korzystania z dostępnych
narzędzi w celu utrzymania porządku w trakcie zawodów.
Od decyzji tej kol. Marzena Kwiecińska-Wilk może się odwołać do Zarządu MZBS po
wpłaceniu 100 zł kaucji.

Uzasadnienie
Podczas rozgrywek 3-ej Ligi Małopolska w dniach 4-5 lutego 2017, kol. Marzena
Kwiecińska-Wilk kilkakrotnie zachowała się w sposób naganny. Głośno krytykowała zagrania
swojego partnera przeszkadzając innym w grze. Sędzia Zawodów, kol. Zbigniew Sagan, był
w związku z jej zachowaniem kilkakrotnie wzywany do stolika w ciągu dwóch dni Zawodów.
Koleżance zdarzyło się również użycie wulgaryzmów.
Zespół Orzekający przeprowadził w tej kwestii rozmowy z kol. Marzeną KwiecińskąWilk, kol. Zbigniewem Saganem i kol. Jarosławem Nowakowskim, który zwrócił uwagę na jej
zachowanie. Wszystkie osoby zgodziły się co do przebiegu wydarzeń przy stoliku tym
samym eliminując konieczność dalszych rozmów z innymi świadkami.
Korzystając z okazji Zespół Orzekający pragnie przypomnieć wszystkim małopolskim
brydżystom obowiązujący program Zero Tolerancji (http://mzbs.pl/news/229).
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Przewodnicząca koleżanka Małgorzata Praszałowicz zdecydowała się nie orzekać ze względu na konflikt
interesów (jest koleżanką Marzeny Kwiecińskiej-Wilk z drużyny).

Zespół orzekający:
1-Piotr Kuc-Dzierżawski – zastępca przewodniczącego
2-Przemysław Gałek

