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WYJAŚNIENIE SPRAWY DRUŻYNY SCANIA WŁOCŁAWEK
dot. Udziału tej drużyny w zjeździe ligowym w dniu 7.01.2017 r.

     W dniu 19.01.2017r. Do Wydziału Gier KPZBS wpłynęło pismo od Prezesa Zarządu
KPZBS obligujące Wydział do rozpoznania sprawy udziału drużyny Scania Włocławek w
zjeździe  III  ligi  w  dniu  7.01.2017r.  oraz  przedstawienia  zarządowi  KPZBS  decyzji  w
przedmiotowej sprawie.
     Na podstawie zebranych informacji w w/w sprawie Wydział Gier informuje:

1. W dniu 7.01.2017r. Zgodnie z harmonogramem rozgrywek III ligi sezonu 2016/17
umieszczonym w kalendarzu rozgrywek KPZBS w 2017 roku, odbył się IV zjazd III
ligi. W zjeździe tym drużyna Scanii Włocławek miała do rozegrania trzy mecze 10-
12  runda  w  kolejności  z  drużynami:  BTG  BYDGOSZCZ  10  runda,  DOL-BY
BYDGOSZCZ 11 runda oraz ZNICZ ROJEWO 12 runda.

2. Drużyna Scanii  Włocławek zgodnie z harmonogramem rozgrywek przystąpiła do
meczu 10 rundy z drużyną BTG BYDGOSZCZ, który rozegrała uzyskując wynik 2,1
꞉ 17,9  dla  BTG.  Przed  rozpoczęciem  meczu  Skarbnik  Zarządu  kol.  Tadeusz
Wasilewski poinformował członków drużyny o fakcie nieuregulowanych składek za
start drużyny w rozgrywkach oraz zawodniczych przez wszystkich zawodników na
rok  2017.  Sędzia  zawodów  kol.  Mariusz  Żurek  na  podstawie  tej  informacji  i
deklaracji kapitana drużyny o niezwłocznym przekazaniu środków na konto KPZBS
oraz  konsultacji  z  Wydziałem  Gier,  wyjątkowo  dopuścił  drużynę  Scanii  do
rozgrywania meczu.

3. Przed  rozpoczęciem  meczu  11  rundy  z  drużyną  DOL-BY  Bydgoszcz,  sędzia
zawodów kol. Mariusz Żurek poprosił o przedstawienie dowodu wpłaty składek za
drużynę oraz zawodniczych przez zawodników drużyny Scania uczestniczących w
meczu. Pełniący obowiązki kapitana drużyny kol. Roman Kowalkowski oświadczył,
że wpłaty nie ma, a zawodnicy z własnych środków nie opłacą składek, gdyż nie
posiadają pieniędzy.

4. O zaistniałej  sytuacji  poinformowany został  Prezes KPZBS kol.  Adam Błachnio,
który zaproponował  zawodnikom Scanii  jako dobrą wolę wpłatę  ½ zobowiązań i
drugą część w dniu 9.01.2017r. Na tę propozycję sędzia otrzymał odpowiedź, że
kapitan drużyny nie jest w stanie skontaktować się z kol. Janem Hołowińskim, który
jest promotorem drużyny i  jedynym płatnikiem zobowiązań, a nikt z zawodników
Scanii nie posiada pieniędzy, aby w jakikolwiek sposób wywiązać się z obowiązku
wpłaty. Cała sytuacja z wyjaśnieniem tej kwestii i osiągnięciem porozumienia trwała
ok. pół godziny i po upływie tego czasu drużyna DOL-BY opuściła salę rozgrywek
przedstawiając stanowisko, że jest gotowa rozegrać mecz po podjęciu decyzji w tej
sprawie. 

5. Po informacji od sędziego, że z uwagi na brak opłaconych składek nie może on
zezwolić na uczestnictwo obecnych zawodników drużyny Scania w meczu 11 rundy
i nadal czeka na wpłatę, aby zezwolić na grę w rundzie następnej usłyszałem, że
zawodnicy  drużyny  Scania  są  urażeni  postawą  sędziego  oraz  stanowiskiem
Zarządu i w związku z tym rezygnują z dalszych meczów na zjeździe 7.01.

6. W dniu 10.01. po otrzymaniu szczegółowego sprawozdania z przebiegu zdarzenia,
skontaktowałem  się  z  pełniącym  obowiązki  kapitana  drużyny  kol.  Romanem
Kowalkowskim z prośbą o wyjaśnienie całej sprawy i przedstawienie stanowiska w



kwestii wywiązania się z obowiązku opłat z konkretnym wskazaniem terminu wpłaty,
informując kol. Kowalkowskiego o chęci pomocy w wyjściu z kłopotliwej sytuacji.

7. Mimo  kilkakrotnego  wezwania  do  wyjaśnienia  sprawy,  do  Wydziału  Gier  nie
wpłynęło  żadne  pismo,  a  na  konto  KPZBS  nie  wpłynęły  żadne  środki  do  dnia
dzisiejszego.

8. Wydział Gier w przedmiotowej sprawie wykorzystał wszelkie możliwe środki mające
na celu polubowne rozwiązanie problemu.

  DECYZJA WYDZIAŁU GIER
   
       Na podstawie zebranych informacji i przedstawionych faktów oraz braku jakiejkolwiek
dobrej woli rozwiązania sprawy ze strony przedstawicieli drużyny SCANIA WŁOCŁAWEK
Wydział Gier KPZBS  przedstawia Zarządowi stanowisko w przedmiotowej sprawie:

1. Z uwagi na udział zawodników nieuprawnionych w rozegranym meczu 10 kolejki
drużyny SCANIA WŁOCŁAWEK – BTG BYDGOSZCZ – brak opłaconych składek
na  rok  2017  przez  wszystkich  uczestniczących  w  meczu  zawodników  Scania
Włocławek  na  podstawie  art.  7  p.  1  z  uszczegółowieniem  1.3.  REGULAMINU
DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI zmienić wynik w rozegranym meczu z
2.1  :  17,9  dla  drużyny  BTG  BYDGOSZCZ,  na  WALKOWER  dla  drużyny  BTG
BYDGOSZCZ.

2. Z  uwagi  na  nierozegranie  meczu  11  kolejki  pomiędzy  drużynami  SCANIA
WŁOCŁAWEK – DOL-BY BYDGOSZCZ z winy drużyny Scania na podstawie art. 7
p.  1  z  uszczegółowieniem 1.1.  RDMP przyznać WALKOWER drużynie  DOL-BY
BYDGOSZCZ.

3. Z uwagi na nieprzystąpienie do meczu 12 kolejki drużyny SCANIA WŁOCŁAWEK
ze ZNICZEM ROJEWO na podstawie art. 7 p. 1 z uszczegółowieniem 1.1. RDMP
przyznać WALKOWER drużynie ZNICZ ROJEWO

4. W  związku  z  zaistniałymi  decyzjami  regulaminowymi  na  podstawie  art.  7  p.  4
Regulaminu  Drużynowych  Mistrzostw  Polski  Wydział  Gier  podejmuje  decyzję  o
automatycznym spadku drużyny SCANIA WŁOCŁAWEK z rozgrywek III ligi sezonu
2016/17

5. w związku z zaległościami w opłatach za udział drużyny SCANIA WŁOCŁAWEK w
rozgrywkach ligowych sezonu 2016/17 Wydział Gier zezwoli na udział tej drużyny w
sezonie 2017/18 pod warunkiem wniesienia na konto KPZBS opłaty zaległej  za
bieżący  sezon  rozgrywek  wraz  z  opłatą  na  nowy  sezon  według  stawek
obowiązujących na dzień rozpoczęcia sezonu 2017/18.

6. W przypadku BRAKU ZALEGŁEJ WPŁATY i gry drużyny SCANIA WŁOCŁAWEK w
rozgrywkach DMP w innych związkach okręgowych w sezonie 2017/18 i 2018/19,
Wydział Gier przekaże informację o zaistniałej sytuacji do WG PZBS i WD PZBS

                                                                                            Za Wydział Gier
                                                                                          Jarosław Żurawski


