
 
Postępowanie dyscyplinarne … 
 
…zostało podjęte 4 kwietnia 2009 po otrzymaniu informacji o sytuacji, do której doszło 3 kwietnia podczas 
meczu Poznańskiej Ligi Okręgowej śegrze Trefl – Punkt Pniewy.  
Mecz nie został dokończony z powodu zdekompletowania druŜyny Punktu. Efektem licytacji pary Michał 
Chojara –Mieczysław Szczechowiak stała się dyskusja, która szybko przybrała formę niesportowego 
zachowania się oraz raŜącego zachowania zakłócającego przebieg zawodów.  
Postępowanie wyjaśniające (rozmowy z uczestnikami i świadkami oraz oświadczenia pisemne w formie 
elektronicznej) przyniosło następujące informacje:  

Mecz został przerwany w trakcie rozdania. Zaw. Chojara rzucił kartami w partnera.  
Nastąpiły, zrelacjonowane przez uczestników i świadków, działania zdecydowanie wykraczające 
poza przewidziane przepisami stosowanymi podczas gry w brydŜa porównawczego. 
Mecz nie został dokończony.   

W świetle powyŜszych informacji postępowanie dyscyplinarne wobec uczestników opisanej sytuacji dotyczyło 
paragrafów 3.2.d + 55, 44, 57.1, 59.1, 65.2 „Regulaminu dyscyplinarnego PZBS”.  
 
Zespół orzekający postanowił:  
- Uznać zawodników winnymi niesportowego zachowania się w odniesieniu do zawodnika oraz raŜącego 

zachowania zakłócającego przebieg zawodów albo naruszających dobre obyczaje. 
- Wymierzyć zaw. Michałowi Chojarze karę dyskwalifikacji kończącej się 3 lipca 2009.  
- Wymierzyć zaw. Mieczysławowi Szczechowiakowi karę dyskwalifikacji kończącej się 3 lipca 2009 

(zawieszając wykonanie kary dyskwalifikacji do dnia 3 lipca 2009) oraz karę dodatkową zakazu pełnienia 
funkcji kapitana druŜyny do końca sezonu 2009/2010.  

 
Komentarz.  
 
Zawody brydŜowe nie mogą być miejscem sytuacji takich, jak opisana.  
Rzucenie kartami w partnera moŜe wydać się czymś zabawnym osobie postronnej, jednak okazało się 
początkiem sytuacji opisanej przez świadka, który przyszedł z sąsiedniego pomieszczenia zwabiony odgłosami: 
„W tym momencie para z Punktu stała na środku pokoju i mocowali się – trzymali sobie ręce i pchali”.  
Para... Partnerów…  
W tym kontekście wobec szeroko pojętego dobra naszej dyscypliny maleje istotność szczegółów w rodzaju „kto-
kogo-w co-czym-kiedy” (nawet, jeśli szamotaliby się zawodnicy z druŜyn przeciwnych ☺). 
 
Ktoś coś zaczął, ktoś jakoś odpowiedział – a przerwał dopiero ktoś o zdrowym rozsądku.  
 
Ta sytuacja nie powinna się ani zacząć, ani zakończyć się w taki sposób, jak to się odbyło.  
 
 
 


