
Decyzja nr 3/2016 z 02 kwietnia 2016 roku 

  

        W dniu 7 stycznia 2016 roku zostało wszczęte postępowanie dyscyplinarne w sprawie 

zachowania zawodnika Śląskiego Związku Brydża Sportowego Edwarda Ciesielskiego (PID 13791) 

w trakcie Mityngu Barbórkowego 2015, który odbył się w Chorzowie 6 grudnia 2015 roku. Sprawę 

omawiano na posiedzeniu Komisji Dyscyplinarnej w dniu 13 stycznia 2016 roku, a ostateczną 

decyzję o ukaraniu zawodnika podjęto 1 kwietnia 2016 roku. Zawodnik Edward Ciesielski zostaje 

ukarany 

karą okresowej, bezwzględnej dyskwalifikacji na okres 3 miesięcy  
(par. 7 lit. "e" Regulaminu Dyscyplinarnego Śląskiego Związku Brydża Sportowego w Katowicach)  

bez orzekania kary dodatkowej.  
 

Kara rozpoczyna bieg od 6 kwietnia 2016 roku (zakończenie okresu kary to dzień 5 lipca 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 Edwarda Ciesielskiego  

dokonany w trakcie Mityngu Barbórkowego 2015, w dniu 6 grudnia 2015 r., polegający na 

przebywaniu na ww. turnieju w stanie wskazującym na spożycie alkoholu i słownym obrażeniu 

innego zawodnika z użyciem słów wulgarnych, co uznano za wysoce niesportowe zachowanie się 

(ukarany zawodnik wypowiedział publicznie słowa (cytat): " na poprzednim stoliku grałem z taką 

brzydką panią, co za głupia p _ _ _ _ [słowo niecenzuralne], ja już nigdy jej nie popuszczę! ". Kara 

zostaje określona w wymiarze bezwzględnym, ponieważ Edward Ciesielski dopuścił się obrazy 

innego zawodnika już po raz drugi (w jednym i drugim przypadku zachowując się wysoce 

niesportowo mówiąc wulagarnymi słowami o kobiecie !!!). Zawodnik wykroczył tym samym 

przeciwko par. 22, ust. 1, pkt "k" Regulaminu Dyscyplinarnego Śląskiego Związku Brydża  

Sportowego w Katowicach (brzmienie pkt "k", ust. 1 par. 22: "znieważenie, obrażenie zawodnika, 

działacza lub osoby postronnej słowami potocznie uważanymi za obraźliwe lub wulgarne") 

 

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 ukaranego. Zarząd ŚlZBS 

rozpatruje odwołanie w ciągu 14 dni od terminu wniesienia odwołania. 

 

 

w imieniu Komisji Dyscyplinarnej    

Śląskiego Związku Brydża Sportowego 

 

Przewodniczący Janusz Jabłoński     

 

 

 


