
 

Uchwała nr 7/2016 

Zarządu Zachodniopomorskiego Związku Brydża Sportowego z 13 kwietnia 2016 

roku  

w sprawie wprowadzenia Regulaminu dyscyplinarnego w Zachodniopomorskim 

Związku Brydża Sportowego   

Na podstawie § 29 pkt 2 Statutu ZZBS uchwala się co następuje: 

 

§ 1. 

1. Zarząd Zachodniopomorskiego Związku Brydża Sportowego przyjmuje zasady 

i tryb postępowania dyscyplinarnego określonych w Regulaminie stanowiącym 

załącznik do Uchwały. 

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik do Uchwały nr 7/2016 

 

Regulamin dyscyplinarny Zachodniopomorskiego Związku Brydża Sportowego 

§1 

Zadania statutowe Zachodniopomorskiego Związku Brydża Sportowego  (ZZBS) – w 

zakresie postępowania dyscyplinarnego – realizowane są przez  Zarząd  ZZBS. 

§2 

Niniejszy Regulamin reguluje zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej, obowiązujące w 

ZZBS, określa katalog kar i przewinień dyscyplinarnych, tryb postępowania oraz organy 

właściwe do orzekania w sprawach przewinień dyscyplinarnych bez konieczności 

przeprowadzania postępowania wyjaśniającego. W przypadku konieczności 

przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego obowiązują przepisy zawarte w Regulaminie 

dyscyplinarnym Polskiego Związku Brydża Sportowego. 

§3 

Przewinieniem dyscyplinarnym jest naruszenie przez  zawodnika norm etycznych statutu 

ZZBS, postępowanie niegodne sportowca a w szczególności:  

- nieprzestrzeganie sportowego trybu życia a zwłaszcza nadużywanie alkoholu, palenia 

papierosów w miejscach niedozwolonych, 

- nieszanowanie, niszczenie sprzętu i urządzeń sportowych, 

- niesportowe zachowanie się z użyciem słów lub gestów wulgarnych, 

- znieważenie zawodnika, sędziego, działacza lub osoby postronnej, 

- uporczywe lub rażące zachowanie zakłócające przebieg zawodów. 

§4 

Ustala się następujące kary: 

- upomnienie, 

- nagana, 

- grzywna, 

- okresowa dyskwalifikacja zawodnika – do 2 miesięcy. 

Kary mogą być łączone. 

§5 



Karę otrzymuje zawodnik dopuszczający się przewinienia dyscyplinarnego. Partner 

wykraczającego zawodnika również może otrzymać karę. 

§6 

O ukaranie zawodnika do organu orzekającego wnioskować może: 

- organizator zawodów, 

- sędzia zawodów, 

- poszkodowany, 

- zawodnicy uczestniczący w zawodach sportowych, 

- Członek Zarządu z urzędu. 

§7 

Organem orzekającym jest Prezes Zarządu. 

§8 

Zawodnik dopuszczający się przewinienia dyscyplinarnego może wystąpić do Prezesa 

Zarządu z wnioskiem o samoukaranie się.  

§9 

W przypadku otrzymania pisemnego wniosku o ukaranie zawodnika Prezes Zarządu na 

podstawie przedstawionych danych  kwalifikuje do postępowania w oparciu o przepisy 

niniejszego Regulaminu lub wszczęcia postępowania dyscyplinarnego. Decyzja dotycząca 

ukarania zawodnika podejmowana jest przez Prezesa Zarządu w porozumieniu z Członkami 

Zarządu w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego wniosku.  

§10 

O orzeczonej karze zawodnik jest informowany telefonicznie oraz pisemnie. 

§11 

Od orzeczonej kary zawodnik może się odwołać – wszczęte jest wówczas postępowanie 

wyjaśniające.  Warunkiem wszczęcia postępowania wyjaśniającego jest wpłacenie na 

rachunek bankowy ZZBS kaucji w wysokości 500 zł. Postępowanie wyjaśniające nie może 

trwać dłużej niż 30 dni. Termin liczy się od dnia otrzymania przez Zarząd pisemnego wniosku 

od ukaranego zawodnika oraz dnia wpływu kaucji na rachunek bankowy. Odwołanie się 

zawodnika od orzeczonej kary nie powoduje zawieszenia kary w trakcie przeprowadzanego 

postępowania wyjaśniającego. Kaucja jest zwracana jeśli w postępowaniu wyjaśniającym 

pozytywnie zostanie rozpatrzone odwołanie. 

§12 

Nałożone kary zostają wpisane do kartoteki osobowej prowadzonej przez Biuro Związku. 

Adnotacja o wymierzonej karze zostaje skreślona po upływie 2 lat od zakończenia kary. 



§13 

Odpowiedzialność dyscyplinarną na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie 

ponoszą również kibice. 

§14 

Interpretacja przepisów niniejszego Regulaminu należy do Zarządu ZZBS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


