
Łódź,  27 stycznia 2020 r. 

Sąd Koleżeński 
przy Wojewódzkim Związku 
Brydża Sportowego w Łodzi 

 

 

Organizatorzy, sędziowie i uczestnicy 

turniejów obszaru  ŁZBS 

 

Na podstawie uchwały nr 2 Zarządu WZBS w Łodzi z dnia 20.01.2020 r. Sąd 
Koleżeński w osobach: Jarosław Łaszczuk – przewodniczący oraz Marek Tyran             
i Piotr Kaczorowski – wiceprzewodniczący, mając na uwadze wzrost 
nieakceptowalnych zachowań na turniejach okręgowych i regionalnych, 
przeprowadził analizę w/w zdarzeń obserwowanych przez 2 ostatnie lata. 

Powszechne są zjawiska: 

 publicznego krytykowania partnera lub przeciwników (zwłaszcza 
dysponujących mniejszymi umiejętnościami); 

 nękanie, grubiaństwo, insynuacje, przeklinanie, groźby lub wręcz brutalność; 

 kwestionowanie lub dyskutowanie orzeczeń sędziego; 

 sprzeczne z duchem sportu: frywolna gra, jak również tzw. „podkładki”; 

 spożywanie alkoholu w nadmiernych ilościach, pomijając wszelkie zakazy; 

 brak dbałości o higienę osobistą i staranny wygląd i ubiór. 

Podobne zachowania mogą występować podczas rozgrywek III i IV ligi. 

Powyższe spostrzeżenia nie są odkrywcze. Mamy świadomość, że takie 
zachowania stały się niestety „normą”. 

Przyczyn upatrujemy w nadmiernej pobłażliwości: organizatorów, sędziów 
oraz innych uczestników turniejów. 

W ostatnim czasie do Sądu Koleżeńskiego (wcześniej Komisji Dyscyplinarnej) 
zaczęły wpływać wnioski pokrzywdzonych o podjęcie działań mających 
ukarać osoby łamiące przepisy i dobre obyczaje. 

Biorąc pod uwagę to, że wcześniej takie sprawy były sporadyczne należy 
wyciągnąć wniosek, że uczestnicy imprez brydżowych są taką sytuacją 
zmęczeni, co w sposób istotny może zniechęcać do brania udziału w turniejach 
czy rozgrywkach ligowych. 

 



Mając na uwadze powyższe Sąd Koleżeński rekomenduje podjęcie działań 
naprawczych poprzez: 

 zobowiązania organizatorów, we współpracy z sędziami, do 
obligatoryjnego dyscyplinowania szczególnie niesfornych uczestników 
poprzez np. wykluczenie na jeden czy więcej turniejów; 

 rozstawiania par z tych samych drużyn lub „klubów” w pierwszych 
3 rundach danego turnieju; 

 zobowiązania sędziów do przywrócenia stosowania kar porządkowych, 
wykluczenia na jedną rundę czy też innych kar będących w ich 
dyspozycji; 

 opisywania sytuacji wątpliwych sportowo, dla ostrzeżenia naruszających 
przepisy, niekoniecznie dla potrzeb prowadzenia spraw przed Sądem 
Koleżeńskim; 

 zwracanie uwagi na konieczność stosowania się do procedur 
brydżowych; 

 umieszczenia w miejscu prowadzenia zawodów regulaminu oraz zasad 
będących załącznikiem nr 1 do niniejszych rekomendacji opracowanych 
min. na podstawie Międzynarodowego Prawa  Brydżowego 2017, pkt 74 . 

Załącznik : 

Załącznik nr 1 do rekomendacji SK - Właściwe zachowanie i etykieta oraz  naruszanie procedury 


