
Orzeczenie SK Nr 3/18 

Kraków, 29.10.2018 

ORZECZENIE SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO MZBS 
 

Skład orzekający (SO) Sądu Koleżeńskiego MZBS na podstawie Regulaminu 

Dyscyplinarnego, postanowił ukarać zawodnika T.G. (PID: 01054) karą zasadniczą 

 1-miesięczną dyskwalifikacją 

oraz karą dodatkową 

 publikacją wyroku na stronie internetowej MZBS. 

 

W konsultacjach i głosowaniu brali udział: Małgorzata Praszałowicz, Piotr Kuc-Dzierżawski 

oraz Przemysław Gałek. Decyzja była jednogłośna. 

 

Na podstawie par. 45 ust. 3 Regulaminu Dyscyplinarnego, T.G. może złożyć odwołanie od 

orzeczenia do II instancji, które, wraz z uzasadnieniem, należy wnieść do Wydziału 

Dyscypliny PZBS za pośrednictwem Sądu Koleżeńskiego MZBS, w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia niniejszego orzeczenia. 

 

Dyskwalifikacja biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia, czyli od dnia 13.11.2018 do 

12.12.2018 włącznie. 

 

UZASADNIENIE 
 

W dniu 17.10.2018, na środowym turnieju w Krakowie, w rundzie 8. (przedostatniej), doszło 

do interwencji sędziowskiej przy stole, przy którym grał T.G. W trakcie interwencji T.G. 

zaczął głośno krzyczeć na/do sędziego, zakłócając przebieg turnieju. Po odejściu sędziego od 

stolika T.G. skierował w jego stronę niecenzuralne sformułowanie, którego przez szacunek 

dla czytelników nie przytoczymy. Sformułowanie było słyszane przy sąsiednim stoliku, co 

potwierdza relacja świadków. Po tym incydencie sędzia zdecydował o usunięciu z turnieju 

T.G. 

 

Sąd Koleżeński po raz pierwszy w tym składzie wydał wyrok bezwzględnej dyskwalifikacji 

(bez zawieszenia). Zostało to spowodowane następującymi faktami: 

 T.G. odmówił przeprosin 

 T.G. nie tylko nie wyraził skruchy, ale publicznie nazwał kapusiem osobę, która po 

wyżej opisanym zajściu podeszła do sędziego, aby zwrócić uwagę na sytuację, do 

której doszło. 

 

Zachowanie T.G. kwalifikujemy jako naganne. Krzyki na turnieju - obojętnie do kogo 

skierowane - wystawiają najgorsze możliwe świadectwo naszej dyscyplinie i zniechęcają 



graczy początkujących do uczestnictwa w zawodach. To, że T.G. nie doszukał się w swoim 

zachowaniu wystarczającej winy, aby przeprosić uczestników turnieju oraz sędziego, 

świadczy dodatkowo na jego niekorzyść. 

 

Sąd Koleżeński zwraca uwagę, że zakwalifikowanie czynu T.G. jako znieważenia sędziego 

zawodów mogło skutkować wyrokiem do 3 lat dyskwalifikacji. Jedyną okolicznością 

łagodzącą, jakiej doszukał się SO, jest to, że jest to pierwsze wykroczenie T.G. 

 

Korzystając z okazji, Sąd Koleżeński chciałby ponownie przypomnieć, że przekleństwa nie 

są akceptowalną formą komunikacji na zawodach brydżowych. Kiedyś brydż uchodził za grę 

dżentelmenów i warto o tym pamiętać zanim zdecydujemy się puścić płazem kolejny 

niecenzuralny zwrot naszego przeciwnika lub partnera. 

 

Na koniec orzeczenia Sąd Koleżeński pragnie wyrazić uznanie dla sędziego Zdzisława 

Reczka za stanowcze egzekwowanie Regulaminu PZBS i wyproszenie T.G. ze 

wspomnianego turnieju. 

 

Skład orzekający: 

 Małgorzata Praszałowicz – przewodnicząca 

 Piotr Kuc-Dzierżawski – zastępca 

 Przemysław Gałek 

 


