
Orzeczenie SK Nr 7/19 

Kraków, 22.07.2019 

ORZECZENIE SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO MZBS 
 

Skład Orzekający (SO) Sądu Koleżeńskiego MZBS na podstawie Regulaminu 

Dyscyplinarnego (§ 12. pkt. 16.), postanowił ukarać zawodnika A.J. (PID: 07526) karą 

zasadniczą 

• dożywotnią dyskwalifikacją 

oraz karami dodatkowymi 

• karą pieniężną w wysokości 3500 PLN (trzech tysięcy pięciuset złotych) oraz 

• publikacją orzeczenia na stronie internetowej MZBS 

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

oraz Przemysław Gałek. Decyzja była jednogłośna. 

 

Na podstawie § 45 ust. 3. Regulaminu Dyscyplinarnego, A.J. 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. 

 

Okres dyskwalifikacji biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia, czyli od dnia 2019-08-12 

(poniedziałek). Zgodnie z komunikatem opublikowanym na stronie MZBS w dniu 

2019-07-17 Sąd Koleżeński skorzystał z § 34. stosując środek zapobiegawczy w postaci 

tymczasowej dyskwalifikacji, zatem A.J. nie może uczestniczyć w zawodach sportowych 

nawet w okresie przed uprawomocnieniem się niniejszego orzeczenia. 

 

Karę pieniężną należy przekazać na konto MZBS (22 8591 0007 0020 0057 2262 0001) w 

terminie 30 dni od uprawomocnienia się niniejszego orzeczenia, czyli do dnia 2019-09-11. 

 

UZASADNIENIE 
 

W dniu 2019-07-08, na poniedziałkowym turnieju w Krakowie, doszło do incydentów z 

udziałem A.J. W kilku kolejnych rundach, zanim przeciwnicy i partner pojawili się przy stole, 

zawodnik zapoznawał się z rozkładem kart. Proces wyglądał następująco: 

• karty przeznaczone do rozegrania nowej rundy były przynoszone na stół przez 

zawodników z wyższego stolika 

• A.J. siedział sam przy stoliku i kładł pudełka na jego środku 

• A.J. oglądał karty dla niego przeznaczone 

• następnie odwracał pudełko o 180 stopni 

• i ponownie oglądał karty (tym razem przeznaczone dla jego partnera) 

• niekiedy dodatkowo zapoznawał się z kartami jednego z przeciwników 



Za “(…) podjęcie działania w celu uzyskania informacji o rozkładzie kart lub rezultacie 

niegranego rozdania, dla jej wykorzystania (…)” Regulamin Dyscyplinarny przewiduje karę 

czasowej lub dożywotniej dyskwalifikacji. 

 

Biorąc pod uwagę, że A.J. był już wcześniej ukarany dyskwalifikacją za podobne 

przewinienie, Sąd Koleżeński nie wahał się orzec najwyższego wymiaru kary. 

 

Przy ustalaniu wysokości kary pieniężnej Sąd Koleżeński kierował się zapisami księgowymi z 

nagród wypłaconych A.J. między styczniem 2018 a lipcem 2019 oraz § 9. Regulaminu 

Dyscyplinarnego. 

 

Sąd Koleżeński dziękuje również za społeczną postawę zawodnikowi, który powziąwszy 

podejrzenia na temat niesportowego zachowania A.J. zwrócił na nie uwagę Sędziemu 

Zawodów. Gdyby nie ta interwencja, oszustwa A.J. mogłyby w dalszym ciągu pozbawiać 

koleżanki i kolegów brydżystów nie tylko nagród pieniężnych, ale także satysfakcji z 

zajmowania należnych miejsc w turniejach.  

 

Skład orzekający: 

• Małgorzata Praszałowicz – przewodnicząca 

• Piotr Kuc-Dzierżawski – zastępca 

• Przemysław Gałek 

 


