
 

Decyzja nr 2/2016 z 02 kwietnia 2016 roku 

  

        W dniu 13 grudnia 2015 roku zostało wszczęte postępowanie dyscyplinarne w sprawie 

zachowania zawodnika Śląskiego Związku Brydża Sportowego Aleksandra Drabczyka (PID 15340) 

w trakcie zjazdu ligowego rozgrywek III ligi Śląskiej, w dniu 13 grudnia 2015 r., który odbył się  

w Piekarach Śląskich. Sprawę omawiano na posiedzeniu Komisji Dyscyplinarnej w dniu  

13 stycznia 2016 roku, a ostateczną decyzję o ukaraniu zawodnika podjęto 1 kwietnia 2016 roku. 

Zawodnik Aleksander Drabczyk  został ukarany 

karą okresowej, bezwzględnej dyskwalifikacji na okres 1 miesiąca  
(par. 7 lit. "e" Regulaminu Dyscyplinarnego Śląskiego Związku Brydża Sportowego w Katowicach)  

bez orzekania kary dodatkowej.  
Kara rozpoczyna bieg od 6 kwietnia 2016 (zakończenie okresu kary to dzień 5 maja 2016 r.). 

Zgodnie z par. 5, ust. 2 w okresie dyskwalifikacji ukarany zawodnik nie może brać udziału  

w turniejach organizowanch przez PZBS lub okręgowe ZBS, a także w zawodach mistrzowskich,  

czy oficjalnych zawodach towarzyskich - organizowanych przez członków ŚlZBS - z wyjątkiem 

wewnętrznych zajęć treningowych. W okresie trwania kary nie może też pełnić żadnych funkcji 

związanych z działalnością ŚlZBS.  

 

Uzasadnienie: 

       Komisja Dyscyplinarna ŚlZBS rozpatrywała czyn zawodnika Aleksandra Drabczyka dokonany 

w trakcie zjazdu ligowego rozgrywek III ligi Śląskiej, w dniu 13 grudnia 2015 r. Zawodnik dokonał 

czynu polegającego na przebywaniu podczas ww. rozgrywek ligowych w charakterze kibica, ale 

jednocześnie będąc czynnym zawodnikiem jednego z III-ligowych klubów, w stanie wskazującym 

na spożycie alkoholu wniósł do pomieszczenia grających brydżystów butelkę wódki, którą z 

hukiem rozbił o podłogę wskutek poważnych zakłóceń równowagi, które go doprowadziły do 

zderzenia ze ścianą, tuż obok stolika, na którym rozdania właśnie rozgrywały pary młodzieżowe. 

Incydent ten wyraźnie zakłócił spokój na sali i przebieg gry oraz stanowił zachowanie wysoce 

niesportowe. Zawodni tym samym naruszył niżej wymienione punkty par. 22, ust. 1: 

"c) zachowanie naruszające godność polskiego sportowca, 

h) nieprzestrzeganie sportowego trybu życia, a zwłaszcza nadużywanie alkoholu, bądź palenie 

papierosów w miejscach przeprowadzania zawodów brydżowych,  

m) uporczywe i rażące zachowanie zakłócające przebieg zawodów." 

 

Pouczenie: 
      Zgodnie z brzmieniem par. 21 Regulaminu Dyscyplinarnego od decyzji Komisji Dyscyplinarnej 

ukaranemu przysługuje prawo odwołania się na piśmie do Zarządu ŚlZBS, w terminie 7 dni licząc 

od dnia następnego po dniu powzięcia informacji o orzeczeniu przez obwinionego. Zarząd ŚlZBS 

rozpatruje odwołanie w ciągu 14 dni od terminu wniesienia odwołania. 

 

 

w imieniu Komisji Dyscyplinarnej    

Śląskiego Związku Brydża Sportowego 

 

Przewodniczący Janusz Jabłoński     

 

 

 

  


