Dnia 27 września 2017 roku
ORZECZENIE
w postępowaniu dyscyplinarnym
Komisja Gier i Dyscypliny Polskiego Związku Rugby, w składzie:
1. Przewodniczący – Bartosz Marczyński
2. Sekretarz KGiD – Robert Popławski
3. członek KGiD – Jarosław Ostrowski
po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 27 września 2017 roku, sprawy przeciwko Panu
Radosławowi Rakowskiemu (nr licencji 3777), na podstawie przepisu §90 ust.2, §92 ust. 1, § 91
ust. 1, § 45 ust.1 pkt. 1a Regulaminu dyscyplinarnego Polskiego Związku Rugby, nakłada na Pana
Radosława Rakowskiego (nr licencji 3777) karę dyscyplinarną dyskwalifikacji w wymiarze 1
(słownie: jednego) meczu mistrzowskiego.
UZASADNIENIE
W toku przeprowadzonego postępowania dotyczącego Pana Radosława Rakowskiego,
Komisja Gier i Dyscypliny ustaliła następujący stan faktyczny:
Na podstawie protokołów pomeczowych z meczy Ekstraligi rugby:
1. mecz Arka - Budowlani SA z dnia 22.10.2016 r.
2. mecz Arka - Budowlani Łódź SA z dnia 16.09.2017 r.
3. mecz Arka - KS Budowlani Łódź z dnia 24.09.2017 r.,
ustalono, iż Pan Radosław Rakowski otrzymał w każdym z powyższych spotkań „żółtą kartkę”.
§ 45 ust. 1 pkt. 1a Regulaminu dyscyplinarnego Polskiego Związku Rugby, przewiduje, iż
zawodnik, który otrzymał 3 żółte kartki podlega dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu.
Przepis § 45 ust. 5 przewiduje ewidencjonowanie przewinień w danym sezonie. Wszystkie
przewinienia wskazane wyżej zostały popełnione w sezonie rozgrywkowym 2016/2017, przy czym
zaznaczyć należy, iż sezon ten wyjątkowo składał się z 3 rund.
Po zapoznaniu się z dokumentacją pomeczową, KGiD orzekła jak w sentencji.

- Na oryginale właściwe podpisy -

POUCZENIE:
Od niniejszego orzeczenia dyscyplinarnego, stronom przysługuje odwołanie do organu II instancji –
Komisji Odwoławczej Polskiego Związku Rugby, które winno zostać złożone w terminie 14 dni od
doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem (doręczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres Klubu macierzystego). Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu I instancji i winno ono
spełniać wymogi określone w §94 ust. 3 Regulaminu dyscyplinarnego (wpłacenie kaucji pieniężnej w
wysokości 300 zł) oraz określone w §95 ust. 1 Regulaminu dyscyplinarnego (oznaczenie organu
odwoławczego, oznaczenie strony wnoszącej odwołanie, sprecyzowanie zarzutów wraz z ich
uzasadnieniem, żądanie strony wnoszącej, podpis skarżącego).

