Dnia 17 października 2017 roku
ORZECZENIE
w postępowaniu dyscyplinarnym
Komisja Gier i Dyscypliny Polskiego Związku Rugby, w składzie:
1. V-ce Przewodniczący KGiD – Grzegorz Urbaniak
2. Sekretarz KGiD – Robert Popławski
3. Członek KGiD – Cyprian Majcher
po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 17 października 2017 roku, sprawy nieodbytego w dniach 24
września oraz 7 października 2017 roku, meczu w ramach Ekstraligi Rugby pomiędzy drużynami
Juvenii Kraków i Ogniwa Sopot, postanawia:
1.

Na podstawie § 64 lit. C Przepisów PZR zweryfikować zawody jako przegrane walkowerem
przez drużynę Juvenia Kraków.
2. Na podstawie przepisu pkt. IV Regulaminu Ekstraligi Rugby oraz §63 ust. 1 D Przepisów PZR
ustalić punktację meczu:
* (plus) +5 punktów dla Ogniwa Sopot (25:0 w małych punktach);
* (minus) -1 punkt dla Juvenii Kraków (0:25 w małych punktach);

3.

na podstawie §68 w zw. z §46 Przepisów PZR odstąpić od obciążania Klubu Juvenia Kraków
od zapłaty kary regulaminowej.
UZASADNIENIE

W toku przeprowadzonego postępowania dotyczącego nieodbytego meczu w rozgrywkach Ekstraligi
Rugby pomiędzy Juvenią Kraków i Ogniwo Sopot, Komisja Gier i Dyscypliny na na podstawie
dokumentacji zgromadzonej w postępowaniu o zatwierdzenie zmiany terminu rozegrania meczu,
protokołu zawodów oraz notatki sędziego Dariusza Reksa z dnia 7.10.2017 r., następujący stan
faktyczny:
Na 24 września 2017 roku zaplanowany został w Krakowie mecz Ekstraligi Rugby pomiędzy
drużynami Juvenii Kraków i Ogniwa Sopot. Klub z Krakowa złożył wniosek o zmianę terminu z uwagi
na podtopienie boiska, na co drużyna sopocka wyraziła zgodę, wcześniej proponując rozegranie
meczu w Sopocie. Na zgody wniosek stron KGiD zatwierdziła przełożenie spotkania na termin
rezerwowy – 7.10.2017 roku. W poprzedzający weekend, na boisku w Krakowie rozegrano mecz
Juvenii z Lechią Gdańsk, podczas którego widoczne było duże nawodnienie boiska. W oparciu o
prognozy pogody z okresu 24 września – 7 października ustalono, iż przez cały ten czas występowały
opady deszczu, okresowo bardzo intensywne. W ocenie KGiD Klub Juvenia Kraków, mając wiedzę o
stanie boiska, warunkach atmosferycznych, winien zapewnić inny obiekt do rozegrania
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przełożonego meczu. Zgodnie z §53 Przepisów PZR to na gospodarzu spoczywa obowiązek
zapewnienia boiska. Dodać należy, że boiska bezpiecznego dla zawodników. W dniu spotkania tj.
7.10.2017 r. sędzia główny Pan Dariusz Reks stwierdził, że stan boiska zagraża bezpieczeństwu
zawodów i nie dopuścił do ich rozegrania.
Na podstawie §64 lit. C zawody należy zweryfikować jako przegrane walkowerem przez
drużynę gospodarzy, która nie przygotuje boiska. W ocenie KGiD również brak zapewnienia innego
boiska, umożliwiającego bezpieczne rozegranie meczu przez gospodarza, który znając warunki
atmosferyczne, nie przewidział takiej możliwości czy konieczności, skutkuje weryfikacją spotkania
jako walkower.
Mając na uwadze starania Klubu Juvenia Kraków mające na celu rozegranie spotkania, w
tym próby odpompowania stojącej wody, zasypania kałuż piaskiem a co za tym idzie poczynione
nakłady finansowe, wprawdzie dopiero w dniu meczu, KGiD na podstawie wskazanych wyżej
przepisów odstąpiła od zobowiązania krakowskiej drużyny do zapłaty kary regulaminowej, uznając,
iż będzie to zbytnią represją.
Mając na uwadze powyższe należało orzec jak w sentencji.

Podpisy:
- 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 §99 ust. 3 Regulaminu dyscyplinarnego (wpłacenie kaucji
pieniężnej w wysokości 300 zł) oraz określone w §100 ust. 1 Regulaminu dyscyplinarnego (oznaczenie organu odwoławczego,
oznaczenie strony wnoszącej odwołanie, sprecyzowanie zarzutów wraz z ich uzasadnieniem, żądanie strony wnoszącej,
podpis skarżącego).
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