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Orzeczenie nr 4 

Zarząd Zachodniopomorskiego Związku Brydża Sportowego otrzymał 14 listopada br. 

zgłoszenie od Sędziego Turnieju GPPZ # 13 W Choszcznie 11 listopada br. Kol. Pawła 

Stężały dotyczące niewłaściwego/niesportowego zachowania Kol. Adama Hintertana w 

trakcie trwania Turnieju. 

Prezes Zarządu Wincenty Grela po zapoznaniu się z ww. zdarzeniem, zgodnie z § 7 

Regulaminu dyscyplinarnego Zachodniopomorskiego Związku Brydża Sportowego udzielił 

Kol. Adamowi Hintertanowi kary okresowej dyskwalifikacji do 13 stycznia 2017 roku w 

oparciu o § 4 w związku z naruszeniem § 3 ww. Regulaminu. 

Zgodnie z § 11 ww. Regulaminu zawodnikowi przysługuje odwołanie od orzeczonej kary w 

ciągu 14 dni od dnia otrzymania pisma. 

Uzasadnienie 

Prezes Zarządu Wincenty Grela zapoznał się z opisem zdarzenia Sędziego zawodów Kol. 

Pawła Stężały oraz ustnych wyjaśnień złożonych przez Kol. Pawła Stężałę oraz Kol. Adama 

Hintertana podczas spotkania w Biurze Związku 21 listopada br.  

W trakcie trwania ostatniej rundy Turnieju Kol. Adam Hintertan podniesionym głosem zaczął 

wyzywać Sędziego Turnieju Kol. Pawła Stężałę z użyciem słów ogólnie uznanych za 

niesportowe i nieprzyzwoite. 

-  „Proszę się oddalić, bo nam Pan …….przeszkadza”.  

- „Niech Pan sobie,….. już pójdzie; Pańskie IQ nie przekracza 70”. 

- „Nadaje się Pan, …… tylko do dawania kar czasowych”. 

Powyższe zachowanie Kol. Adama Hintertana zostało potwierdzone miedzy innymi przez 

uczestników zawodów tj. Kol. Mariana Siwego i Kol. Macieja Zembrzuskiego. Należy 

nadmienić, iż powyższe wypowiedzi mogły być słyszane również przez przedstawicieli władz 

Miasta i sponsorów, którzy pojawiali się na ceremonii uroczystego zakończeniu Turnieju. 

Zarząd Związku stoi na stanowisku, iż niedopuszczalne jest obrażanie kogokolwiek a w 

szczególności sędziego podczas trwania zawodów brydżowych i powinno być bezwzględnie 

piętnowane i karane. Zachowanie Kol. Adama Hintertana zostało uznane za przewinienie 

dyscyplinarne podlegające sankcjom określonym w § 4 ww. Regulaminu.  

W związku z otrzymaniem przez Kol. Adama Hintertana kary upomnienia w czerwcu br. 

orzeczona kara nie mogła być niższa niż kara okresowej dyskwalifikacji zawodnika. 

Wincenty Grela – Prezes Zarządu w porozumieniu z Grzegorzem Rybackim – Wiceprezesem 

Zarządu oraz Włodzimierzem Abkowiczem – Członkiem Zarządu. 


