
Orzeczenie nr 1/2019 

Kraków, 06.02.2019 

 

ORZECZENIE SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO MZBS 

 Do Sądu Koleżeńskiego MZBS 12.01.2019 wpłynął wniosek Rzecznika Dyscyplinarnego 

dotyczący nagannego zachowania zawodnika W.F. (PID 2633) podczas rozgrywek III-ligowych 

w dniu 17.11.2018. Kolega W.F. naruszył przepisy par.12 pkt. 1, 3 i 8 Regulaminu 

Dyscyplinarnego PZBS.  

 Sąd Koleżeński wnikliwie przeanalizował całość materiałów dotyczących incydentu. 

Obwinionemu W.F. również przedstawiono te materiały, aby mógł się do nich ustosunkować. 

Kolega W.F. nie wnosił zastrzeżeń do zebranego materiału.  

Sąd Koleżeński postanowił orzec:  

• karę zasadniczą  -  dyskwalifikacji na 3 miesiące w zawieszeniu na 

1 rok oraz  

• karę dodatkową -  podanie orzeczenia do publicznej wiadomości. 

 

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

Przemysław Gałek. Decyzja była jednogłośna. 

Na podstawie par.45 ust.3 obwiniony W.F. może wnieść odwołanie do Zarządu MZBS za 

pośrednictwem Sądu Koleżeńskiego. Odwołanie wraz z uzasadnieniem należy wnieść  

w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego orzeczenia. Po tym czasie orzeczenie jest 

prawomocne. 

 

UZASADNIENIE 

 Niejednokrotnie zdarza się, że rutyna i lata pracy nie zawsze są gwarantem 

zwycięstwa. Ten przypadek miał miejsce 17 XI 2019 na trzecioligowym meczu, gdy drużyna 

wyjadaczy brydżowych nie sprostała mniej doświadczonym i utytułowanym przeciwnikom. 

Zapewne przyczyniło się to, w połączeniu z nadużyciem trunku, do nieracjonalnej reakcji 

obwinionego na własne błędy i słowną obrazę przeciwnika.  Sąd Koleżeński podziela zdanie 

Rzecznika Dyscyplinarnego, że zachowanie kolegi W.F. zasługuje na szczególnie surową 

ocenę, gdyż jego grubiaństwo dotknęło młodych zawodników. Dopiero po pewnym czasie, 

gdy emocje opadły kolega W.F. zmienił swoje nastawienie do sprawy, przestał bagatelizować 



problem i zdobył się na szczere przeprosiny. W dniu 02.02.2019 przeprosił młodego 

zawodnika, którego obraził. Wyraził też skruchę i ubolewanie z powodu swojej 

zapalczywości. Przeprosiny zostały przyjęte.   

 Uwzględniając fakt, że było to pierwsze wykroczenie kolegi W.F. oraz nastąpiło 

przyznanie się do winy, zrozumienie swojego błędu i satysfakcjonujące przeprosiny Sąd 

Koleżeński orzekł nieco łagodniejszą karę niż rekomendowana przez Rzecznika. 

 Atmosfera na meczach III ligi małopolskiej pozostawia wiele do życzenia. Wszyscy 

zawodnicy mają wpływ na to, w jakich warunkach toczą się zmagania. Wszelkie przejawy 

arogancji i niesportowego zachowania spotkają się z surowym potraktowaniem. 

Sąd Koleżeński: 

• Małgorzata Praszałowicz – przewodnicząca 

• Piotr Kuc-Dzierżawski – zastępca 

• Przemysław Gałek 

     


