Warszawa, 30.10.2017

Uchwała nr 1/2017
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 sposobu gry kol. Tadeusza Laszczaka (PID: 11466) zgłoszony przez
sędziego zawodów - Arkadiusza Ciechomskiego.
Zdarzenie miało miejsce 25 sierpnia 2017 podczas XI Turnieju Kongresowego
rozgrywanego w ramach Grand Prix Warszawy w Centrum Konferencyjnym Wojska
Polskiego, ul. Żwirki i Wigury 9/13, Warszawa.
W procesie orzekania nie uczestniczył Arkadiusz Ciechomski.

Decyzja Sądu Koleżeńskiego
W wyniku przeprowadzonego postępowania Sąd Koleżeński postanawia:
1. Uznać kol. Tadeusza Laszczaka winnym popełnienia przewinienia wymienionego
w § 12. pp. 1) Regulaminu Dyscyplinarnego PZBS – niesportowego zachowania się
na sali gry.
2. Wymierzyć obwinionemu karę dyskwalifikacji na okres 2 miesięcy.
3. Zawiesić wykonanie kary na okres próby ustalony na 14 miesięcy począwszy od 1
listopada 2017, czyli do 31 grudnia 2018 włącznie.

Uzasadnienie
Po turnieju do Sędziego Głównego wpłynęły liczne prośby o sprawdzenie w jaki
sposób parze zwycięzców – Ryszardowi Sakowiczowi i Łukaszowi Witkowskiemu –
udało się uzyskać ekstremalne zapisy w ostatniej rundzie przeciwko parze Sylwester
Cieślak – Tadeusz Laszczak. Sędzia zebrał w formie ustno-pisemnej informacje
dotyczące przebiegu gry od wszystkich ww. zawodników i przyjął, że choć gra
Tadeusza Laszczaka wymaga przyjrzenia się, to wyniki zostały uzyskane w wyniku
gry przy stole.
Sąd Koleżeński uznaje sposób gry kol. Tadeusza Laszczaka w omawianych
rozdaniach za odbiegający od ogólnie przyjętych norm sportowych i niezgodny z
duchem rywalizacji.
Jednocześnie Sąd Koleżeński stwierdza brak podstaw by twierdzić, że kol. Tadeusz
Laszczak miał na celu odniesienie jakichkolwiek osobistych korzyści lub próbował
świadomie wpłynąć na kolejność czołówki turnieju.
W związku z powyższym Sąd Koleżeński decyduje się zawiesić karę, zwracając
jednak uwagę na całkowity brak akceptacji dla sposobu gry, który nie ma na celu

uzyskania jak najlepszego wyniku własnej pary (w ramach legalnych metod), w tym
gry frywolnej czy na złość partnerowi, a skrajnie niepożądane jest aby czyjeś
szaleństwa lub frustracje wpływały na rezultaty turnieju.

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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