Warszawa, 25.01.2018

Uchwała nr 4/2018/2016-2020
Sądu Koleżeńskiego przy Mazowieckim Związku Brydża Sportowego
Sąd Koleżeński w składzie: Paweł Szymaszczyk – Przewodniczący, Jan Betley,
Arkadiusz Ciechomski i Urszula Górecka-Wideryńska – Członkowie, rozpatrzył
przypadek zachowania kol. Janusz Goławskiego (PID: 13134) opisany przez
sędziego zawodów.
Zdarzenie miało miejsce 16 grudnia 2017 podczas meczu III ligi INTER BLOCK – K2
Alfa Raszyn, CSU, ul. Polinezyjska 10, Warszawa.
W procesie orzekania nie uczestniczyła Urszula Górecka-Wideryńska.

Decyzja Sądu Koleżeńskiego
W wyniku przeprowadzonego postępowania Sąd Koleżeński postanawia:
1. Uznać kol. Janusza Goławskiego winnym popełnienia przewinień wymienionych w
§ 12. pp. 2), 3), 8), 12) Regulaminu Dyscyplinarnego PZBS, czyli:
- zachowanie zakłócające przebieg zawodów lub naruszające dobre obyczaje,
- znieważenie innych uczestników zawodów lub innych osób przebywających w
miejscu zawodów,
- udział w zawodach w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków
odurzających,
- znieważenie sędziego zawodów (…) w związku z pełnioną przez niego funkcją.
2. Wymierzyć obwinionemu karę dyskwalifikacji na okres 6 miesięcy, począwszy od
29 stycznia 2018, czyli do 28 lipca 2018 włącznie.

Uzasadnienie
Bazując na zeznaniach świadków, Sąd Koleżeński stwierdza, że naganne
zachowanie kol. Janusza Goławskiego było wyłączną przyczyną niedokończenia
meczu pomiędzy drużynami INTER BLOCK i K2 Alfa Raszyn.
Sędzia zawodów, mimo że miał do dyspozycji szeroki arsenał kar porządkowych,
zmuszony był zastosować ostateczne rozwiązanie, jakim jest odsunięcie zawodnika
od gry w meczu.
Zachowanie polegające na głośnym wyrażaniu, w słowach i w gestach, swojego
niezadowolenia oraz chamskim i agresywnym zwracaniu się do sędziego oraz
przeciwników, odbiera przyjemność z gry wszystkim bezpośrednim i pośrednim
świadkom takiego zachowania, a także niekorzystnie wpływa na wizerunek naszej
dyscypliny sportowej. W związku z tym nie może być w żadnym stopniu tolerowane,
przy czym niewielkie znaczenie ma tutaj poziom promili w organizmie.

Sąd koleżeński wyraża nadzieję, że konsekwencje omawianego zdarzenia będą
przestrogą dla innych zawodników, którym zdarzają się gwałtowne reakcje.

Uwagi końcowe
1. Uchwałę przyjęto w drodze głosowania. Głosowało 3 Członków – wszyscy za.
2. Na podstawie § 27. i § 45. Regulaminu Dyscyplinarnego PZBS, obwinionemu
przysługuje prawo odwołania od decyzji Sądu Koleżeńskiego w ciągu 14 dni od dnia
doręczenia.
3. Skład orzekający wnioskuje o opublikowanie uchwały na stronie internetowej
Mazowieckiego Związku Brydża Sportowego.
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