REGULAMIN DYSCYPLINARNY ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU
BRYDŻA SPORTOWEGO w Katowicach
§1
Zadania statutowe Polskiego Związku Brydża Sportowego - w zakresie postępowania
dyscyplinarnego - realizowane są przez Zarząd Śląskiego ZBS (ŚlZBS) oraz Komisję
Dyscyplinarną ŚlZBS.
§2
Organa wymienione w § 1 uprawnione są do rozpatrywania spraw członków zwyczajnych ŚlZBS,
zawodników i działaczy (w tym również sędziów, trenerów i instruktorów) - związanych
z nieprzestrzeganiem statutów ŚlZBS, PZBS, uchwał ŚlZBS, decyzji Zarządu ŚlZBS, regulaminów
i przepisów sportowych oraz zasad fair play w rywalizacji sportowej, jak również spraw
związanych z niewłaściwym zachowaniem się zarówno w czasie rozgrywania zawodów jak
i w związku z nimi.
§3
1. Przewinieniem dyscyplinarnym w rozumieniu niniejszych przepisów jest naruszenie przez
zawodnika lub działacza postanowień statutów ŚlZBS i PZBS, uchwał i decyzji Zarządu ŚlZBS,
regulaminów i przepisów sportowych oraz zasad fair play w czasie rywalizacji sportowej,
postępowanie niegodne sportowca, niewłaściwy stosunek do obowiązków reprezentanta kraju,
reprezentanta ŚlZBS oraz naruszenie innych obowiązujących przepisów, jeżeli czyn pozostał
w związku z uczestnictwem w zawodach brydża sportowego albo nastąpił poza tą rywalizacją,
a naruszył dobre imię ŚlZBS, bądź PZBS.
2. Przez przewinienie dyscyplinarne należy rozumieć również:
a) nieprzestrzeganie sportowego trybu życia, a zwłaszcza nadużywanie alkoholu,
b) bezzasadną odmowę uczestnictwa w zawodach w barwach swojego klubu, reprezentacji (okręgu,
kraju itp.),
c) bezzasadną odmowę aktywnego i zdyscyplinowanego uczestnictwa w treningach i zajęciach
szkoleniowych,
d) nieszanowanie sprzętu i urządzeń sportowych.
§4
Ustala się następujące kary zasadnicze:
a) upomnienie
b) nagana
c) kara finansowa - wynikająca z konieczności naprawienia szkody materialnej lub konieczności
zrekompensowania szkody finansowej
d) okresowa dyskwalifikacja zawodnika lub działacza
e) dyskwalifikacja dożywotnia
§5
1. Karę okresowej dyskwalifikacji orzeka się na czas od 1 miesiąca do 5 lat, przy czym biegnie ona
od uprawomocnienia się orzeczenia.
2. W okresie dyskwalifikacji (tymczasowego zawieszenia) zawodnik nie może brać udziału
w zawodach mistrzowskich, a także zawodach towarzyskich - organizowanych przez członków
ŚlZBS - z wyjątkiem wewnętrznych zajęć treningowych. Nie może też pełnić żadnych funkcji
związanych z działalnością ŚlZBS.
3. Organ właściwy do rozpoznania sprawy dyscyplinarnej może zawiesić tymczasowo w prawach
zawodnika lub działacza, przeciwko któremu wszczęto postępowanie dyscyplinarne - na okres nie
dłuższy jednak niż 3 miesiące.
4. Te same uprawnienia przysługują Zarządowi ŚlZBS w sprawach, których nie może się zająć
Komisja Dyscyplinarna.

5. Zawieszenie biegnie od dnia podjęcia uchwały o zawieszeniu. Od uchwały o zawieszeniu
przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Zarządu ŚlZBS, a w przypadku kar nałożonych przez
Zarząd ŚlZBS do Zarządu PZBS w terminie 7 dni od doręczenia zainteresowanemu na piśmie
uchwały/decyzji w tej sprawie.
6. W przypadku orzeczenia kary bezwzględnej dyskwalifikacji, zawiesza się zainteresowanego
w prawach zawodnika lub działacza, do czasu uprawomocnienia się orzeczenia, a w przypadku
wcześniejszego zawieszenia zalicza się ten okres na poczet kary dyskwalifikacji.
7. Karę finansową wymierza się w wysokości do 2-krotności średniej krajowej pensji netto
obowiązującej w poprzednim kwartale w stosunku do dnia podejmowania orzeczenia. W orzeczeniu
karę finansową określa się kwotowo.
§6
1. Komisja Dyscyplinarna karę określoną w § 4 lit. d, w rozmiarze nie wyższym niż 2 lata, może ze
względów wychowawczych zawiesić warunkowo jej wykonanie, ustalając okres próby na czas od
6 miesięcy do 3 lat.
2. W przypadku orzeczenia kary finansowej (w związku z czynem powodującym szkodę
materialną) organ orzekający może obciążyć ukaranego obowiązkiem zwrotu całości lub części
kosztów postępowania. Podobnie może obciążyć kosztami postępowania osobę składającą wniosek
dyscyplinarny w złej wierze lub w oparciu o fałszywe dowody, jeżeli zapadło orzeczenie
uniewinniające.
§7
1. Ustala się następujące kary dodatkowe:
a) zakaz udziału w rozgrywkach kadry ŚlZBS, obozach sportowych i w określonych zawodach,
b) całkowite lub częściowe pozbawienie dofinansowania ze strony ŚlZBS do obozów sportowych
lub wyjazdów na zawody,
c) zakaz udziału w imprezach międzynarodowych lub krajowych,
d) zakaz pełnienia funkcji kierownika ekipy, zgrupowań itp.,
e) zakaz pełnienia funkcji kapitana drużyny,
f) zakaz sędziowania zawodów brydżowych,
g) zakaz prowadzenia działalności szkoleniowej lub organizacyjnej,
h) zakaz pełnienia jakiejkolwiek funkcji w ŚlZBS,
i) zobowiązanie do stosownego postępowania rekompensującego popełnione przewinienie, według
wskazań Komisji Dyscyplinarnej lub zobowiązania do naprawienia szkody,
j) pozbawienie tytułów mistrzowskich,
k) pozbawienie lub obniżenie tytułów sędziowskich i klasyfikacyjnych oraz pozbawienie
honorowych tytułów klasyfikacyjnych,
l) podanie orzeczenia dyscyplinarnego do publicznej wiadomości w komunikatach lub branżowych
czasopismach .
2. Kary wymienione w pkt. 1 lit. a, b, c, d, e, f, g, h orzeka się na czas od 1 miesiąca do 3 lat, przy
czym biegną one od uprawomocnienia się orzeczenia.
3. Organ orzekający może orzec karę dodatkową obok kary zasadniczej lub też jako karę odrębną.
4. Organ orzekający może ze względów wychowawczych zawiesić warunkowo wykonanie kary
dodatkowej określonej w ust. 2, ustalając okres próby na czas od 6 miesięcy do 3 lat.
§8
Karę uważa się za odbytą po upływie okresu, na jaki została orzeczona lub po upływie czasu, na
jaki zawieszono jej wykonanie.
§9
1. W przypadku popełnienia przez ukaranego nowego przewinienia dyscyplinarnego w czasie
warunkowego zawieszenia poprzednio orzeczonej kary, zawieszenie uważa się za niebyłe,
a Komisja Dyscyplinarna wymierzając karę za nowe przewinienie, wydaje jednocześnie orzeczenie
dotyczące kary łącznej za obydwa czyny.
2. Orzeczona kara łączna nie może być niższa od najwyższej z wymierzonych kar oraz nie może

być wyższa niż suma kar wymierzonych za obydwa przewinienia.
§10
1. Kara nałożona prawomocnym orzeczeniem zostaje wpisana do kartoteki osobowej prowadzonej
przez Zarząd ŚlZBS. Adnotacja o wymierzonej karze zostaje skreślona po okresie 5 lat od
zakończenia kary lub 3 lat od upływu terminu warunkowego zawieszenia wykonania kary.
2. Wymierzone kary upomnienia i nagany ulegają skreśleniu z kartoteki osobowej po upływie roku
od ich prawomocnego wymierzenia.
3. Po skreśleniu adnotacji o karze z kartoteki osobowej, udzielenie kary uważa się za niebyłe.
§ 11
1. Wszczęcie postępowania dyscyplinarnego może nastąpić z własnej inicjatywy organów
wymienionych w § 1, na zlecenie Zarządu PZBS, na wniosek pisemny członka Zarządu ŚlZBS,
bądź poszkodowanej strony.
2. Postępowania dyscyplinarne nie może być wszczęte po upływie 4 miesięcy od dnia powzięcia
wiadomości o popełnieniu przewinienia dyscyplinarnego, a kara nie może być wymierzona po
upływie 1 roku od daty dopuszczenia się tego czynu.
3. W uzasadnionych przypadkach, gdy Komisja Dyscyplinarna nie może podjąć decyzji z uwagi na
istotne trudności uniemożliwiające przeprowadzenie postępowania, wydaje decyzję o jego
zawieszeniu do czasu ustania przeszkody. W takim wypadku ulega przerwaniu bieg okresu
przedawnienia.
4. W przypadku cofnięcia wniosku przez wnoszącego – Komisja Dyscyplinarna może umorzyć
postępowanie. Postępowania dyscyplinarne umarza się również w przypadku nieusprawiedliwionego niestawiennictwa na rozprawę przez osobę składającą wniosek, jeżeli jest to jednocześnie
osoba pokrzywdzona/poszkodowana, a jej obecność przed organem orzekającym jest niezbędna.
§ 12
1. Nienaganna postawa ukaranego może być podstawą do zmniejszenia kary lub zawieszenia jej
wykonania oraz do zmniejszenia, bądź darowania kary dodatkowej.
2. Wniosek w sprawie, o której mowa w pkt 1 może być złożony, po odbyciu połowy kary, przez:
a) ukaranego,
b) organizację lub klub sportowy, którego ukarany jest członkiem lub działaczem,
c) członka Zarządu ŚlZBS.
3. Wniosek, o którym mowa w pkt. 2, jest rozpatrywany przez Komisję Dyscyplinarną ŚlZBS,
działającą w porozumieniu z Zarządem ŚlZBS.
§ 13
1. Komisja Dyscyplinarna powoływana są przez Zarząd ŚlZBS spośród osób cieszących się
zaufaniem społecznym, posiadających doświadczenie życiowe i znających zagadnienia związane
z rozgrywkami brydżowymi oraz obowiązujące przepisy i regulaminy.
2. Funkcję Przewodniczących wymienionych organów pełnią, w zasadzie,
członkowie właściwych zarządów.
§ 14
Prezes Zarządu SlZBS z własnej inicjatywy lub na wniosek:
a) sportowych władz zwierzchnich
b) Komisji Dyscyplinarnej ŚlZBS
b) Członka Zarządu ŚlZBS
c) zarządu klubu sportowego podległego ŚlZBS
d) ukaranego
może zarządzić ponowne rozpoznanie każdej sprawy zakończonej prawomocnym orzeczeniem.
Wniosek na niekorzyść ukaranego nie może być złożony, po upływie 6 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia.

§ 15
Komisja Dyscyplinarna orzeka w składzie 3-osobowym, pod kierownictwem Przewodniczącego
(lub jego zastępcy).
§ 16
1. W posiedzeniu Komisji Dyscyplinarnej nie może brać udziału osoba, jeżeli sprawa dotyczy jej
bezpośrednio.
2. Niezależnie od przyczyn wymienionych w pkt 1, członek Komisji Dyscyplinarnej powinien być
wyłączony na własne żądanie, poparte uzasadnieniem.
§ 17
1. Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej:
a) ustala dzień, godzinę i miejsce posiedzenia,
b) zawiadamia obwinionego o terminie posiedzenia w przypadku, gdy jego obecność jest
konieczna, na co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia,
c) przed posiedzeniem Komisji Dyscyplinarnej przeprowadza rozmowy ze świadkami,
d) prowadzi posiedzenie, udziela uczestnikom głosu i umożliwia stronom wypowiedzenie się co do
każdej kwestii, związanej z przedmiotem rozprawy.
2. O wyłączeniu członka Komisji decyduje jej Przewodniczący, a gdy sprawa dotyczy osobiście
Przewodniczącego - organem właściwym do rozpatrzenia sprawy jest Zarząd ŚlZBS.
§ 18
1. Przeciwko obwinionemu, którego miejsce pobytu nie jest znane, przebywającemu za granicą,
pozbawionemu wolności lub uchylającemu się od stawiennictwa, można przeprowadzić posiedzenie
Komisji Dyscyplinarnej bez jego obecności.
2. Należy uznać, że obwiniony uchyla się od stawiennictwa w przypadku, gdy potwierdził odbiór
o terminie zawiadomienia, przekazanego przesyłką poleconą lub gdy osobiście przyjął do
wiadomości zawiadomienie o terminie, przekazane przez osobę upoważnioną, a nie uprzedził
o swojej nieobecności, podając ważny powód.
§ 19
1. Jeżeli w toku postępowania dyscyplinarnego okaże się, że czyn rozpatrywany, o który obwiniony
jest działacz lub zawodnik, nosi znamiona przestępstwa, przewodniczący posiedzenia zawiadamia
Zarząd ŚlZBS o konieczności sporządzenia zgłoszenia do odpowiednich organów ścigania.
2. Przekazanie sprawy na drogę postępowania karnego nie wyklucza możliwości prowadzenia
postępowania dyscyplinarnego, może ono jednak zostać zawieszone do zakończenia postępowania
karnego.
§ 20
1. Orzeczenie Komisji Dyscyplinarnej zapada zwykłą większością głosów. Przewodniczący ogłasza
obwinionemu i zainteresowanym uczestnikom decyzję podając jednocześnie krótkie uzasadnienie
oraz tryb i termin odwołania od decyzji/orzeczenia. Jeśli posiedzenie Komisji Dyscyplinarnej
odbywa się bez udziału obwinionego wydana zostaje decyzja na piśmie i bieg terminu
odwoławczego biegnie od dnia, w którym obwiniony decyzję otrzymał.
2. Z przebiegu posiedzenia sporządza się protokół. Protokół podpisuje Przewodniczący Komisji
Dyscyplinarnej i wszyscy jej członkowie.
§ 21
Od orzeczenia/decyzji Komisji Dyscyplinarnej przysługuje obwinionemu 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.

§ 22
1. Za niewłaściwe uznaje się:
a) działanie lub zaniechanie sprzeczne ze statutem ŚlZBS, PZBS i obowiązującymi ogólnie
przepisami oraz zarządzeniami albo za wszelkie inne działanie naruszające w sposób istotny interes
Związku, bądź jego dobre imię, jak również za nakłanianie do powyższego,
b) bezzasadną odmowę uczestnictwa w zawodach w barwach klubu, reprezentacji (okręgu, kraju)
oraz za bezzasadną odmowę aktywnego i zdyscyplinowanego uczestnictwa w treningach i zajęciach
szkoleniowych,
c) zachowanie naruszające godność polskiego sportowca,
d) rozmyślne wprowadzenie w błąd w celu uzyskania nienależnej korzyści osobistej w związku
z uczestnictwem w zawodach,
e) używanie nielegalnych sposobów przekazywania informacji w czasie gry,
f) niepowiadomienie o znanych przypadkach nielegalnego przekazywania informacji jak w pkt „e”,
g) namawianie do takich czynów,
h) nieprzestrzeganie sportowego trybu życia, a zwłaszcza nadużywanie alkoholu, bądź palenie
papierosów w miejscach przeprowadzania zawodów brydżowych,
i) rażące nieszanowanie, zniszczenie lub utratę sprzętu i urządzeń sportowych,
j) naruszenie norm etycznych oraz zasad uczciwej rywalizacji sportowej,
k) znieważenie,obrażenie zawodnika, działacza lub osoby postronnej słowami potocznie
uważanymi za obraźliwe lub wulgarne,
l) niesportowe zachowanie się z użyciem słów albo gestów wulgarnych w stosunku do zawodnika,
działacza, sędziego lub osoby postronnej,
ł) czynne znieważenie zawodnika, działacza lub osoby postronnej,
m) uporczywe i rażące zachowanie zakłócające przebieg zawodów,
n) świadome branie udziału w meczu mistrzowskim, bez właściwych uprawnień formalnych lub grę
w jakichkolwiek zwodach nie pod swoim nazwiskiem,
o) zgłoszenie do zawodów przez kapitana drużyny zawodnika pod cudzym nazwiskiem przewiduje się karę grzywny lub
p) udział w zawodach lub wykonywania obowiązków sędziowskich w okresie dyskwalifikacji lub
bez licencji sędziego,
r) świadome dopuszczenie do udziału w zawodach osoby zdyskwalifikowanej lub takiej,
w stosunku do której Zarząd ŚlZBS wydał zakaz udziału w imprezach pod jego patronatem
(analogicznie traktuje się wydanie zakazu przez władze PZBS),
s) organizowanie imprez zakazanych przez ŚlZBS lub też świadome uczestnictwo w nich,
t) dopuszczenie się przez działacza, sędziego lub szkoleniowca rażącego niedbalstwa przy
wykonywaniu swoich obowiązków bądź oszustwa,
u) zachowanie nie licujące z powagą wykonywanej funkcji działacza, sędziego lub szkoleniowca –
na przykład: nie składanie sprawozdań szkoleniowych, nie składanie wyników z zawodów,
w) odmowa stawienia się przed Komisją Dyscyplinarną lub Zarządem ŚlZBS albo
nieusprawiedliwione niestawiennictwo,
x) nieuregulowanie prawomocnie wyznaczonej kary finansowej w związku z poniesionymi przez
ŚlZBS stratami materialnymi lub finansowymi,
y) złożenie fałszywych zeznań lub oświadczeń przed organami sportowymi, zarówno w formie
pisemnej jak i ustnej, zacieranie dowodów winy innych osób,
z) celowe utrudnianie prowadzenia postępowania dyscyplinarnego.

§ 23
Interpretacja przepisów niniejszego regulaminu należy do Komisji Dyscyplinarnej ŚlZBS oraz
Zarządu ŚlZBS.
§ 24
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej
Janusz Jabłoński

Prezes Śląskiego Związku Brydża Sportowego
Ryszard Łazikiewicz
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