Kutno, dnia 13 lutego 2015 r.
Sygn. akt 2-2014/2015

ORZECZENIE DYSCYPLINARNE
Sędzia Dyscyplinarny Łódzkiego Związku Koszykówki – Maciej Kucharski, po
rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 13 lutego 2015 r. sprawy użycia pod
adresem sędziów obraźliwych gestów po meczu w kategorii U-18M nr 72,
rozegranego w dniu 24 stycznia 2015 r. pomiędzy drużynami SKS START
Łódź i KKS PRO-BASKET Kutno Fresenius Kabi, działając na podstawie
przepisów § 9 ust. 1 i 2, § 13 ust. 1 oraz § 22 ust. 1 pkt. 1) Regulaminu
Dyscyplinarnego Polskiego Związku Koszykówki
postanawia:
1. Uznać Michała Szymańskiego – zawodnika drużyny SKS START Łódź
za winnego tego, że po meczu kategorii U-18M nr 72, rozegranego w
dniu 24 stycznia 2015 r. pomiędzy drużynami SKS START Łódź a KKS
PRO-BASKET Kutno Fresenius Kabi użył pod adresem sędziów – Piotra
Ciesielskiego i Michała Stańka obraźliwych gestów w postaci pukania
się wymownie w głowę.
2. Wymierzyć Michałowi Szymańskiemu karę pieniężną w wysokości 100
zł (sto złotych) oraz karę dyskwalifikacji na okres 1 meczu.
3. Uznać Filipa Szumilasa – zawodnika drużyny SKS START Łódź za
winnego tego, że po meczu kategorii U-18M nr 72, rozegranego w dniu
24 stycznia 2015 r. pomiędzy drużynami SKS START Łódź a KKS PROBASKET Kutno Fresenius Kabi użył pod adresem sędziego Michała
Stańka obraźliwych gestów w postaci pokazania środkowego palca, tzw.
„fucka” oraz wykonaniu tzw. „gestu Kozakiewicza”, tj. zgięcia łokcia
jednej ręki i chwycenia jej ramienia drugą ręką..
4. Wymierzyć Filipowi Szumilasowi karę pieniężną w wysokości 100 zł (sto
złotych) oraz karę dyskwalifikacji na okres 4 meczów.

Uzasadnienie
W dniu 10 lutego 2015 r. Sędzia Dyscyplinarny ŁZKosz wszczął na
wniosek Wydziału Rozgrywek ŁZKosz postępowanie w sprawie incydentu po
meczu kategorii U-18M, nr 72, rozegranego w dniu 24 stycznia 2015 r.

pomiędzy drużynami SKS START Łódź a KKS PRO-BASKET Kutno Fresenius
Kabi. Z adnotacji zamieszczonej w protokole meczu przez sędziego głównego
wynikało, że po zakończeniu meczu zawodnicy gospodarzy – Michał
Szymański i Filip Szumilas wykonywali pod adresem arbitrów obraźliwe gesty.
W toku postępowania wyjaśniającego zobowiązano sędziów meczu –
Piotra Ciesielskiego I Michała Stańka, trenera drużyny SKS START Łódź –
Andrzejka Walczyńskiego oraz zawodników Michała Szymańskiego i Filipa
Szumilasa do złożenia w formie pisemnej szczegółowych wyjaśnień,
dotyczących incydentu.
W wyznaczonym terminie wyjaśnienia nadesłali sędziowie meczu.
Natomiast ani trener drużyny SKS START Łódź ani obwinieni Michał
Szymański i Filip Szumilas nie skorzystali z prawa do złożenia pisemnych
wyjaśnień. W związku z tym orzeczenie oparto na wyjaśnieniach nadesłanych
przez arbitrów.
Z wyjaśnień sędziego głównego meczu – Pana Piotra Ciesielskiego
wynika, że po zakończonym meczu, jeszcze na terenie hali sportowej,
obwiniony Michał Szymański ostentacyjnie i wymownie pukał się w czoło
patrząc w kierunku arbitrów. Natomiast z wyjaśnień sędziego Michała Stańka
wynikało, że po zakończonym meczu, w trakcie jazdy samochodem do
miejsca zamieszkania, matka obwinionego Filipa Szumilasa kilkukrotnie
zajeżdżała sędziemu drogę swoim autem, zaś sam obwiniony wykonywał w
kierunku sędziego gesty w postaci pokazania środkowego palca, tzw. „fucka”
oraz tzw. „gest Kozakiewicza”.
W przedstawionym stanie faktycznym należy stwierdzić, że okoliczności
czynów popełnionych przez obwinionych są jednoznaczne i nie budzą
żadnych wątpliwości. Zarówno Michał Szymański jak i Filip Szumilas używali
pod adresem obydwu sędziów obraźliwe gesty, czym dopuścili się przewinień
dyscyplinarnych, wypełniających znamiona opisane w § 22 ust. 1 pkt. 1)
Regulaminu Dyscyplinarnego PZKosz. Regulamin ten stanowi, że w
przypadku naruszenia wskazanego wyżej przepisu orzeka się karę pieniężną
do 10.000 zł i karę dyskwalifikacji na okres od 1 do 5 meczów.
W ocenie Sędziego Dyscyplinarnego ŁZKosz adekwatną w stosunku do
Michała Szymańskiego karą będzie kara pieniężna w wysokości 100 zł oraz
kara dyskwalifikacji na okres 1 meczu. Należy w tym miejscu podkreślić, że w
tym przypadku kara została wymierzona w dolnych granicach zagrożenia
przewidzianego w Regulaminie. Natomiast w przypadku obwinionego Filipa
Szumilasa orzeczono karę dyskwalifikacji na okres 4 meczów i karę pieniężną
w wysokości 100 zł. W przypadku tego obwinionego Sędzia Dyscyplinarny
ŁZKosz miał na uwadze premedytację w działaniu obwinionego, który wraz ze
swoją matką jechał samochodem za sędzią i pokazywał gesty, które w

porównaniu z gestami obwinionego Michała Szymańskiego są gestami o
zdecydowanie większym ciężarze gatunkowym.
Wymierzając takie kary Sędzia Dyscyplinarny ŁZKosz miał również na
względzie, że orzeczone kary oprócz prewencji indywidualnej mają mieć
wymiar w zakresie wychowawczym w stosunku do wszystkich młodych
zawodników uprawiających koszykówkę i są jednoznacznym sygnałem braku
jakiejkolwiek tolerancji dla podobnych zachowań w trakcie współzawodnictwa
sportowego w koszykówce.
Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Sędzia Dyscyplinarny ŁZKosz
/ - / Maciej Kucharski

Pouczenie:
Od niniejszego orzeczenia obwinionym przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej
PZKosz. Odwołanie wraz z uzasadnieniem wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia
orzeczenia za pośrednictwem Sędziego Dyscyplinarnego ŁZKosz na adres mailowy
maciej.kucharski@pzkosz.pl
Odwołanie powinno zawierać wyraźne wskazanie żądania oraz uzasadnienie podnoszonych
zarzutów.
Równocześnie z wniesieniem odwołania należy uiścić kaucję odwoławczą na rachunek i w
kwocie ustalonej przez PZKosz. Brak wpłaty kaucji spowoduje pozostawienie odwołania bez
rozpoznania. W przypadku uwzględnienia odwołania kaucja podlega zwrotowi.

