MEMBER OF

Protokół z posiedzenia Komisji Sędziowskiej Polskiej Federacji Squasha
z dnia 5 grudnia 2017 r.

W dniu 4 grudnia 2017 r. wpłynął do Komisji Sędziowskiej PFS wniosek o rozpatrzenie zdarzenia pod kątem
przepisów gry pojedynczej w squasha, w szczególności naruszenia zasady 15 podczas odbywającego się w Klubie
Sportowym Squash City meczu rozgrywek Polskiej Ligi Squasha pomiędzy drużynami Team2 oraz Anoya United
Freaks Team. Komisja została także poinformowana, że Biuro PFS zwróciło się do zaangażowanych w zdarzenia
osób o opis sytuacji.

Komisja obradowała w składzie:
Tomasz Bolechała (przewodniczący obrad), Tomasz Banasiak, Tomas Hrazsky, Arkadiusz Saliński i Piotr Samborski.

W trakcie obrad Komisja zapoznała się z treścią opisów sytuacji dostarczonych przez zawodników Jakuba Majchra
i Macieja Kowalika, sędziującego mecz Wojciecha Bakułę oraz dodatkowymi informacjami od Organizatora sesji
Pawła Szostka i Kapitana Drużyny Team2 Grzegorza Mikuły.
Komisja stwierdziła także, że wszystkie opisy zdarzeń są zbieżne.

Po zapoznaniu się z materiałami, Komisja dokonała oceny zachowania zawodników i uchwaliła, co następuje:

1.

Zachowanie zawodnika Macieja Kowalika było niedopuszczalne, stanowiło wyraźne przekroczenie punktu 15
zasad gry w squash oraz szkodzi wizerunkowi dyscypliny i środowiska squashowego.

2.

KS jednomyślnie oceniła postępowanie sędziującego Wojciecha Bakułę, jako prawidłowe w tej sytuacji,
w szczególności przyznanie drużynie Anoya United Freaks Team conduct match. Stwierdziła także, że biorąc
pod uwagę ocenę sytuacji kara ta jest niewystarczająca.

3.

KS jednomyślnie postanowiła wnioskować do Zarządu PFS o ukaranie zawodnika Macieja Kowalika zakazem
uczestnictwa we wszystkich rozgrywkach pod patronatem PFS zarówno indywidualnych, jak i drużynowych
przez jeden rok, tj. do 30 listopada 2018 r.

4.

W związku z tym, że incydent miał miejsce podczas meczu drużynowego rozgrywek Polskiej Ligi Squasha,
KS również jednomyślnie postanowiła wnioskować do Zarządu PFS o nałożenie kary na drużynę Team2 za brak
kontroli nad zawodnikiem i dopuszczenie go do uczestnictwa w rozgrywkach Drużyny tego dnia. KS wnioskuje
o odebranie drużynie 8 punktów (-8 punktów) w rozgrywkach PLS sezonu 2017/2018.
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