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ORZECZENIE SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO MZBS 
 

 

Skład Orzekający (SO) Sądu Koleżeńskiego MZBS zajmował się zażaleniem zawodniczki na 

zachowanie przeciwnika podczas turnieju w dniu 17.10.2019 roku. Sąd Koleżeński stwierdził 

naruszenie przez zawodnika T.G. (PID: 01054) par.12, p.3 Regulaminu Dyscyplinarnego 

PZBS i postanowił ukarać obwinionego, działającego w warunkach recydywy:   

karą zasadniczą: 

 3-miesięczną dyskwalifikacją w zawieszeniu na 2 lata 
oraz karą dodatkową: 

 publikacją werdyktu 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 PZBS, obwiniony T.G. może 

złożyć odwołanie do Zarządu MZBS za pośrednictwem Sądu Koleżeńskiego, w terminie 14 

dni od dnia doręczenia niniejszego orzeczenia tj. do dnia 4.12.2019 

Okres zawieszenia kary biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia, czyli od dnia 

04.12.2019 do 03.12.2021 włącznie. 

 

UZASADNIENIE 
 
 W dniu 17.11.2019 podczas czwartkowego turnieju w Cafe Kontynenty doszło do 

awantury przy stole. Początkiem całego incydentu było, zdawałoby się, niewinne pytanie o 

znaczenie licytacji.  Zawodniczka, Która nie uzyskała na swoje pytanie jednoznacznej 

odpowiedzi, nadal drążyła temat wzbudzając  tym irytację zapytanego T. G.   

Zamiast spokojnie udzielić bardziej wyczerpującej odpowiedzi – T.G. podniesionym głosem 

dawał wyraz swojemu niezadowoleniu, w pytaniach dopatrywał się posądzenia o 

nieuczciwość, był coraz bardziej agresywny, padły niecenzuralne słowa. Dodatkowe 

wypowiedzi partnerki T.G. nie przyczyniły się do wyjaśnienia znaczenia spornej odzywki. 

T.G. miał inne zdanie na ten temat. Zawezwany sędzia pozostał do końca rundy przy 

głośnym stoliku, aby możliwe było dokończenie gry. 

 

 Sąd Koleżeński starannie przeprowadził postępowanie wyjaśniające. Rozmawiano ze 

wszystkimi uczestnikami zdarzenia, zapoznano się ze szczegółową relacją sędziego 

zawodów.  

 

Przypominamy: 

Każdy uczestnik turnieju ma prawo zadać oponentowi pytanie o znaczenie licytacji i uzyskać 

wyczerpującą odpowiedź. I każdy zapytany ma obowiązek wytłumaczyć pytającemu w 



sposób wyczerpujący i zrozumiały dla niego licytację partnera. Nie należy się przy tym 

doszukiwać ukrytych intencji pytającego, a tym bardziej go obrażać.  

 Wymierzając wysoką karę Sąd Koleżeński wziął pod uwagę, że obwiniony działał w 

warunkach recydywy. Zawodnik T.G. niewątpliwie  zareagował ze zbytnią gwałtownością, 

nie wziął pod uwagę, że to jego zdawkowe tłumaczenia przyczyniły się do zaognienia 

sytuacji. Niesłusznie dopatrzył się w pytaniach oskarżeń o świadome wprowadzanie w błąd, 

powodowany emocjami użył obraźliwych słów. Dopiero po trzech tygodniach, dzięki 

prowadzonym  mediacjom, nastąpiło pogodzenie się stron. Sąd Koleżeński wyrażając 

przekonanie, że przeprosiny były szczere zdecydował o orzeczeniu kary w zawieszeniu. 

Dosyć długi okres próby (dwa lata) ma pomóc zawodnikowi T.G. w panowaniu nad 

wybuchami agresji w przyszłości. 

 

   

 

 

 

Skład orzekający: 

 Małgorzata Praszałowicz – przewodnicząca 

 Piotr Kuc-Dzierżawski – zastępca 

 Przemysław Gałek 

 

 

 

 
 


