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U z a s a d n i e n i e   KOL 6/2013 

 
Na wstępie Komisja pragnie podkreślić, iż w dniu 8 czerwca 2013 r. wydała decyzję 

weryfikacyjną nr KOL W1/2013, weryfikując wynik meczu rozegranego pomiędzy Fogo 

Unia Leszno – PGE Marma Rzeszów w dniu 2 czerwca 2013 r. zgodnie z protokołem 

zawodów tj. 75:0. Tym samym uznała mecz za odbyty. Komisja wzięła pod uwagę fakt, iż 

zostało rozegranych 15 wyścigów, a zawodnicy drużyny PGE Marma Rzeszów zostali 

wykluczeni przez sędziego zawodów za przekroczenie czasu 2 minut, obie drużyny podpisały 

protokół zawodów bez składania zastrzeżeń, a drużyna rzeszowska formalnie nie odmówiła 

udziału w zawodach,  co czyni decyzję weryfikacyjną Komisji w niniejszym zakresie 

uzasadnioną.  

 

Przedmiotem postępowania dyscyplinarnego w niniejszej sprawie było ustalenie czy 

klub – Speedway Stal Rzeszów S.A. w meczu X rundy DMP pomiędzy drużynami Fogo Unia 

Leszno – PGE Marma Rzeszów rozegranym w dniu 2 czerwca 2013 r. dopuścił się naruszeń 

Regulaminu Sportu Żużlowego, w szczególności poprzez publiczne podważanie decyzji 

sędziego zawodów w przedmiocie dopuszczenia toru do zawodów oraz w zakresie 

podejmowanie działań  niegodnych, uniemożliwiających udział zawodników PGE Marma 

Rzeszów w zawodach. Komisja zbadała również, czy doszło do naruszenia przez 

Obwinionego innych przepisów RSŻ, albowiem drużyna PGE Marma Rzeszów  nie wzięła 

udziału w prezentacji, a nadto wyprowadziła z parku maszyn motocykle bez zgody sędziego 

oraz opuściła zawody bez zezwolenia arbitra.  

 

         W toku niniejszego postępowania zapoznano się z materiałem dowodowym  

m.in. w postaci zdjęć i dokumentów złożonych do akt sprawy przez składającą wniosek 

dyscyplinarny Ekstraligę Żużlową Sp. z o.o., komisarza toru, sędziego zawodów oraz 

Obwinionego –  Speedway Stal Rzeszów S.A. Komisja zaliczyła ponadto w poczet materiału 

dowodowego wszystkie bez wyjątku dokumenty i zeznania złożone w powiązanej sprawie 

KOL 5/2013 – zeznania Jerzego Najwera (sędziego zawodów), Stanisława Pieńkowskiego 

(komisarza toru) -  prowadzonej przeciwko Unia Leszno SSA. 

Komisja Orzekająca Ligi odebrała ponadto wyjaśnienia od Prezes Obwinionego – 

Marty Półtorak oraz przesłuchała świadka, Tomasza Welca (kierownika drużyny PGE Marma 

Rzeszów). Komisja zapoznała się również ze złożonym  na posiedzeniu do akt sprawy, 

pismem pełnomocnika Obwinionej (odpowiedzią na wniosek dyscyplinarny nr 6/2013 z dnia 

8 sierpnia 2013 r.).  

KOL przeprowadziła również dowody z dokumentów i zdjęć zgromadzonych w 

aktach sprawy, w tym dowody wnioskowane przez Obwinionego. Komisja zapoznała się 

również z zapisem audiowizualnym meczu sporządzonym i przesłanym przez organizatora 

zawodów oraz licznymi doniesieniami prasowymi i wypowiedziami Prezes Obwinionej, a w 

szczególności relacją zamieszczaną podczas meczu na portalu internetowym 

www.sportowefakty.pl pt. Prezesowski dwugłos „na gorąco” o sytuacji w Lesznie (wideo) 

oraz artykułem pt. Rozważam wycofanie drużyny z rozgrywek – rozmowa z Martą Półtorak, 

prezes PGE Marmy.  

 

I. 

 

Zarzut publicznego podważania decyzji sędziego zawodów w przedmiocie dopuszczenia 

toru do zawodów przez Prezes Obwinionego 

 

http://www.sportowefakty.pl/
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 Komisja ustaliła, że podczas zawodów, jak również po ich zakończeniu  kilkakrotnie 

doszło do naruszenia art. 316 pkt. 46 RSŻ poprzez publiczne podważanie decyzji sędziego w 

przedmiocie odebrania toru do zawodów, przez osobę urzędową tj. prezes Obwinionego, 

pełniącą zarazem funkcję menedżera.  

W dniu 2 czerwca 2013 r. - po przybyciu do Leszna drużyny PGE Marma Rzeszów -  

Prezes Obwinionej oraz zawodnicy kwestionowali stan toru przygotowywanego do zawodów. 

Bezsprzecznym jest, iż w trakcie przygotowania toru naruszone zostały zasady określone w 

Regulaminie Sportu Żużlowego (dalej: RSŻ), a w szczególności art. 9a ust. 3 RSŻ, co 

niewątpliwie zaktywizowało Obwinionego do podejmowania prób dyskredytacji stanu toru. 

Główną przyczyną  naruszenia było to, że klub Unia Leszno Sportowa S.A. z własnej winy 

nie odebrał informacji Ekstraligi Żużlowej S.A. dotyczącej zakwalifikowania meczu X rundy 

DMP w Lesznie jako meczu zagrożonego, co poskutkowało  jego nieodpowiednim stanem 

rankiem w dniu zawodów. Pomimo  tego organizator podjął się  rzetelnej współpracy z 

komisarzem toru oraz sędzią, jak też wykonał wszelkie możliwe czynności, tak aby tor był 

bezpieczny i regulaminowy.  

Mecz miał rozpocząć się o godzinie 18
30

, tor w regulaminowym stanie powinien 

zatem zostać odebrany przez sędziego najpóźniej o godzinie 17
00

. Z uwagi jednak na fakt, iż 

tor był przygotowany nieregulaminowo w godzinie odbioru, nie został on przyjęty przez 

sędziego – za co KOL ukarał Organizatora w odrębnym postępowaniu. Obiór toru nastąpił 

dopiero o godzinie 17
45 

na 45 minut przed zawodami. Stan toru w momencie jego odbioru 

oceniono jako dostateczny. Zdaniem sędziego zawodów  tor nadawał się do rozegrania meczu 

i był  regulaminowy. Pomimo powyższej decyzji sędziego Prezes i menedżer Obwinionego 

nadal kwestionowała stan toru oraz wielokrotnie oświadczała, że zawodnicy nie wyjadą na 

tor. Sędzia zarządził próbę toru, a  jedynym zawodnikiem z drużyny Obwinionego, który 

wziął udział w jego próbie był Jurica Pavlic. Przejechał on płynnie jedną sesję i nie miał 

zastrzeżeń do stanu toru, co potwierdził Stanisław Pieńkowski w toku przesłuchania podczas 

posiedzenia Komisji w dniu 8.06.2013r. Nadto w luźnej rozmowie prowadzonej po próbie 

toru wyżej wymieniony zawodnik miał oświadczyć, że nie jest pewien, czy wezmą udział w 

zawodach gdyż „mają inną szefową” (cyt. zeznania świadka Stanisława Pieńkowskiego). 

Sędzia zarządził naradę z drużynami, Kierownik drużyny PGE Marma Rzeszów podnosił, że 

zawodnicy nie odmawiają startu w zawodach, jedynie wnoszą o poprawienie stanu toru. Ze 

spotkania sporządzono notatkę. Po naradzie przeprowadzonej przez sędziego  z kierownikami 

drużyn podjęto dodatkowe prace na torze celem spełnienia żądań Obwinionego, a w 

konsekwencji doprowadzenia do odbycia zawodów, co wpłynęło na opóźnienie startu 

pierwszego biegu.  Prace miały na celu jedynie podwyższyć ocenę toru, gdyż kwestia jego 

regulaminowego stanu w kontekście dokonania jego odbioru była już rozstrzygnięta.  

Pomimo tego zawodnicy PGE Marma Rzeszów nie stawili się na linii startu ani razu, co 

skutkowało każdorazowym ich wykluczeniem za przekroczenie czasu dwóch minut. Prezes 

Obwinionego komentując szeroko, publicznie i to na żywo wydarzenia mające miejsce na 

torze w Lesznie w dniu 2 czerwca 2013 r. niejednokrotnie podważała decyzję sędziego 

dotyczącą odbioru toru przed zawodami, a tym samym uznania go za dostateczny i 

regulaminowy.  

W wypowiedzi audiowizualnej dokonanej podczas meczu w dniu 2 czerwca 2013 r. 

zamieszczonej na portalu internetowym www.sportowefakty.pl Marta Półtorak stwierdza: „ 

(…) obiecałam zawodnikom, że już nigdy nie pojadą na niebezpiecznym torze, zbyt dużo 

dotknęło nas tragedii i nie zrobimy tego (…) naszym zdaniem tor nie był jednorodny na całej 

długości (…), nie podejmę takiej decyzji, żeby narażać zdrowia zawodników”.  

Zaś w  artykule pt. Rozważam wycofanie drużyny z rozgrywek – rozmowa z Martą 

Półtorak, prezes kluby drużyny PGE Marma Rzeszów. Prezes Obwinionej stwierdza, że 

http://www.sportowefakty.pl/
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„Sędzia powinien przełożyć spotkanie. Przed rokiem we Wrocławiu arbiter stwierdził, że tor 

nie jest idealny, ale da się na nim jechać. Skończyło się tragedią.” 

Komisja zauważa również, iż Prezes Obwinionego w pisemnych wyjaśnieniach z dnia 

4 czerwca 2013 r. wielokrotnie podkreśla, że tor był nieregulaminowy – „ o godz. 19
45

 Sędzia 

zarządził start do pierwszego wyścigu pomimo naszych zdecydowanych uwag co do jego 

nieregulaminowego stanu. Nasza drużyna przestrzegając zapisu Regulaminu Sportu 

Żużlowego była zmuszona odmówić wyjazdu na nieregulaminowy tor.”.  

 

Dowód: 

 

1. protokół przekazania toru nr 4/2013 z dnia 2 czerwca 2013 r., 

2. notatka z meczu Fogo Unia Leszno – PGE Marma Rzeszów z dnia 2 czerwca 

2013 r. , 

3. zeznania Komisarza toru złożone na posiedzeniu w dniu 8 czerwca 2013 r., 

4. zeznania Sędziego zawodów złożone na posiedzeniu w dniu 8 czerwca 2013 r. 

5. relacja zamieszczona na portalu internetowym www.sportowefakty.pl pt. 

Prezesowski dwugłos „na gorąco” o sytuacji w Lesznie (wideo) 

artykuł zamieszczony w dniu 3 czerwca 2013 r. na portalu internetowym 

www.sportowefakty.pl pt. Rozważam wycofanie drużyny z rozgrywek – 

rozmowa z Martą Półtorak, prezes klubu drużyny PGE Marma Rzeszów 

Powyższe zachowanie Prezes i menedżera Obwinionego stanowi naruszenie art. 316 

pkt. 46 RSŻ, a jego konsekwencją jest wymierzenie kary dyscyplinarnej. Powyższy zapis 

penalizuje bowiem publiczne wypowiedzi działaczy klubu albo osób powiązanych mogące 

naruszać bądź narazić na utratę dobrego wizerunku bądź imienia, poniżyć lub znieważyć 

PZM, GKSŻ, SE, klub, osoby funkcyjne i urzędowe, członków władz PZM, GKSŻ, SE, 

klubów bądź ich przedstawicieli albo pracowników, zawodników, menedżerów, trenerów, 

mechaników lub narazić je na utratę zaufania potrzebnego dla wykonywania powierzonej 

funkcji lub działalności (np. krytyczne lub obraźliwe wypowiedzi w ramach wywiadów 

prasowych, radiowych, telewizyjnych, konferencji prasowych, itp.).  

Zgodnie z art. 26 RSŻ sędzia zawodów działa jednoosobowo i jest jedyną władzą 

decydującą i orzekającą z zastrzeżeniem art. 27 RSŻ, a zatem to sędzia zawodów decyduje, 

czy tor jest przygotowany prawidłowo i to w sposób umożliwiający rozegranie zawodów. 

Kwestionowanie decyzji sędziego co do stanu toru przez Prezes Obwinionego,                             

a w konsekwencji nieprzystąpienie drużyny do zawodów uznać należy za niedopuszczalne i 

niezgodne z regulaminem.  Niewątpliwie publiczny zarzut wobec sędziego, że dopuszcza do 

rozegrania zawodów na torze nieregulaminowym i niebezpiecznymi – a zatem w domyśle, że 

popełnia nawet czyn zabroniony po groźbą kary narażając życie i mienie wielu osób - stanowi 

ciężkie oskarżenie mogące narazić sędziego na utratę dobrego imienia i zaufania potrzebnego 

do wykonywania powierzonej mu funkcji.   

W odrębnym postępowaniu KOL ustaliła, że Organizator zawodów popełnił błąd w 

sztuce przygotowania toru do zawodów, popełnienie takiego błędu nie skutkuje jednak tym, iż 

zawody automatycznie nie mogą się odbyć, gdy ostatecznie tor zostanie  przygotowany 

poprawnie. Popełnienie błędu w sztuce przygotowania toru na jednym z jego etapów skutkuje 

jedynie pociągnięciem Organizatora do odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie 

regulaminu, ale nie niweczy możliwości rozegrania samych zawodów, gdy tor ostatecznie 

zostanie odebrany przez sędziego..  

Powyższa sytuacja miała miejsce w trakcie meczu żużlowego w Lesznie w dniu 2 

czerwca 2013 r., gdzie pomimo naruszenia regulaminu przez organizatora, podjęte następnie 

przez niego - przy udziale komisarza toru oraz sędziego - działania spowodowały, że tor 

ostatecznie oceniono jako regulaminowy.  

http://www.sportowefakty.pl/
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Bezsprzecznym w świetle aktualnie obowiązujących przepisów sportu żużlowego  jest 

fakt, iż nikt poza sędzią nie posiada uprawnień do końcowej oceny stanu toru i nikt oceny tej 

kwestionować nie może.  

W tym miejscu Komisja czuje się w obowiązku wskazać, że sędzią zawodów był 

doświadczony arbiter Jerzy Najwer, komisarzem toru były sędzia żużlowy, a więc osoby 

profesjonalnie i merytorycznie uprawnienie do pełnienia przynależnych im funkcji.  Obaj 

zgodnie uznali, że zawody mogą się odbyć.  

 KOL po zapoznaniu się z materiałem audiowizualnym oraz dowodami w sprawie nie 

ma jakiejkolwiek wątpliwości, że decyzja sędziego i komisarza toru była słuszna. 

Wątpliwości takich nie mieli również działacze i zawodnicy Unii Leszno.  Komisja nie 

podjęła rozważań w przedmiocie ustalenia faktycznych powodów opisanego wyżej 

zachowania się drużyny rzeszowskiej(w kontekście licznych rozważań prasowych i dyskusji 

wskazujących jako przyczynę brak możliwości wystąpienia kontuzjowanego lidera drużyny 

rzeszowskiej Nickiego Pedersena) , albowiem kwestia ta dotyczy intencji i zamiarów, które 

znane są jedynie Obwinionemu.    

Wymierzając karę za powyższe przewinienie Komisja wzięła pod uwagę fakt,                                     

iż kwestionowanie przez Prezes Obwinionego decyzji sędziego skutkowało nie 

przystąpieniem zawodników PGE Marma Rzeszów do zawodów, a wypowiedzi Pani Prezes 

podważyły autorytet sędziego  zawodów i naraziły go poważnie na szwank. KOL pragnie 

podkreślić również, że wypowiedzi Pani Marty Półtorak, Prezes jednego z klubów 

uczestniczącego w rozgrywkach Najlepszej Ligi Żużlowej Świata, spowodowały uszczerbek  

wizerunkowy dla całej „rodzinny żużlowej” oraz organizatora rozgrywek – Ekstraligi 

Żużlowej Sp. z o.o.  

           Za nieakceptowane należy uznać, aby subiektywne odczucia jednego działacza 

przekreślały cały trud i wysiłek włożony w przygotowanie zawodów. 

 

II. 

 

Zarzut podejmowania niegodnych działań uniemożliwiających udział zawodników PGE 

Marma Rzeszów w Zawodach 

 

Artykuł 316 pkt 36 RSŻ statuuje odpowiedzialność dyscyplinarną za usiłowanie bądź 

podejmowanie działań niegodnych przez działaczy lub osoby powiązane (przewinienie 

korupcyjne, szantaż, zastraszenie, uniemożliwienie udziału w zawodach, oszustwo, itp.). 

Przede wszystkim zaznaczyć należy, iż Pani Marta Półtorak jest Prezesem i 

menedżerem Obwinionego, przedstawicielem tytularnego sponsora drużyny firmy Marma 

Polskie Folie i pracodawcą zawodników, zatem bezsprzecznym jest jej przemożny wpływ na 

zachowanie zawodników i podejmowane przez nich działania oraz wyrażane opinie.  

Przekładając powyższe na realia niniejszej sprawy Komisja uznała, iż Prezes 

Obwinionego podejmowała czynności niegodne, ukierunkowane na przełożenie czy 

odwołanie meczu. Swoją postawą, wypowiedziami i decyzją uniemożliwiła drużynie udział w 

zawodach. Żaden z zawodników nie mógł się zdobyć na działanie wbrew woli prezesa i 

pracodawcy.  

Jak wspomniano już powyżej Prezes Obwinionego kwestionowała stan toru oraz 

decyzję sędziego w tym zakresie. Ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego 

wynika, iż Prezes Obwinionego z góry założyła, iż zawody w dniu 2 czerwca 2013 r. w 

Lesznie nie mają prawa się odbyć, a następnie wywierała bezpośredni nacisk na innych 

działaczy Klubu oraz na zawodników, którzy w rezultacie nie przystąpili do zawodów.  

Z zeznań świadka Stanisława Pieńkowskiego – komisarza toru, wynika, iż Jurica 

Pavlic po próbie toru nie miał większych zastrzeżeń co do jego stanu, nie wiedział jednak czy 
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drużyna weźmie udział w zawodach, gdyż „mają inną szefową”. Pomimo nie stawiania się 

przez zawodników na start, żaden z nich nie odmówił wprost wzięcia udziału w zawodach. 

Zeznania komisarza toru KOL uznała w całości za wiarygodne.  

Również w trakcie narady prowadzonej przez sędziego, kierownik drużyny PGE 

Marma Rzeszów stwierdził, iż drużyna nie odmawia udziału w zawodach.  

Z wyjaśnień Prezes Obwinionego wynika, iż  „ o godz. 19
45

 Sędzia zarządził start do 

pierwszego wyścigu pomimo naszych zdecydowanych uwag co do jego nieregulaminowego 

stanu. Nasza drużyna przestrzegając zapisu Regulaminu Sportu Żużlowego była zmuszona 

odmówić wyjazdu na nieregulaminowy tor, powyższe twierdzenie uznać należy za 

subiektywną opinię Pani Prezes, narzuconą zawodnikom, co w konsekwencji zmusiło ich do 

określonego zachowania i w rzeczywistości uniemożliwiło udział w meczu.  

Prezes Obwinionego komentując szeroko i na żywo wydarzenia mające miejsce na 

torze w Lesznie w dniu 2 czerwca 2013 r. niejednokrotnie podważała decyzję sędziego 

dotyczącą odbioru toru przed zawodami, a tym samym uznania go za dostateczny.  

W wypowiedzi audiowizualnej z  dnia 2 czerwca 2013 r. zamieszczonej na portalu 

internetowym www.sportowefakty.pl Pani Marta Półtorak stwierdza: „(…) obiecałam 

zawodnikom, że już nigdy nie pojadą na niebezpiecznym torze, zbyt dużo dotknęło nas 

tragedii i nie zrobimy tego (…) naszym zdaniem tor nie był jednorodny na całej długości (…), 

nie podejmę takiej decyzji, żeby narażać zdrowie zawodników”.  

Zaś w  artykule pt. Rozważam wycofanie drużyny z rozgrywek – rozmowa z Martą 

Półtorak, prezes klubu drużyny PGE Marma Rzeszów. Prezes Obwinionej stwierdza, że 

„Sędzia powinien przełożyć spotkanie. Przed rokiem we Wrocławiu arbiter stwierdził, że tor 

nie jest idealny, ale da się na nim jechać. Skończyło się tragedią .” 

Komisja zauważa również, iż Prezes Obwinionego w pisemnych wyjaśnieniach z dnia 

4 czerwca 2013 r. wielokrotnie podkreśla, że tor był nieregulaminowy – „o godz. 19.45 Sędzia 

zarządził start do pierwszego wyścigu pomimo naszych zdecydowanych uwag co do jego 

nieregulaminowego stanu. Nasza drużyna przestrzegając zapisu Regulaminu Sportu 

Żużlowego była zmuszona odmówić wyjazdu na nieregulaminowy tor.”.  

 

Dowód: 

 

1. protokół przekazania toru nr 4/2013 z dnia 2 czerwca 2013 r., 

2. notatka z meczu Fogo Unia Leszno – PGE Marma Rzeszów z dnia 2 czerwca 

2013 r. , 

3. zeznania Komisarza toru złożone na posiedzeniu w dniu 8 czerwca 2013 r., 

4. zeznania Sędziego zawodów złożone na posiedzeniu w dniu 8 czerwca 2013 r. 

5. relacja zamieszczona na portalu internetowym www.sportowefakty.pl pt. 

Prezesowski dwugłos „na gorąco” o sytuacji w Lesznie (wideo) 

6. artykuł zamieszczony w dniu 3 czerwca 2013 r. na portalu internetowym 

www.sportowefakty.pl pt. Rozważam wycofanie drużyny z rozgrywek – rozmowa z 

Martą Półtorak, prezes klubu drużyny PGE Marma Rzeszów. 

 

Powyższe zachowanie Komisja kwalifikuje w świetle ustalonego stanu faktycznego 

oraz zapisów regulaminowych jako podjęcie przez Prezes Klubu działań niegodnych 

skutkujących nie przystąpieniem zawodników do meczu X rundy DMP rozgrywanych w 

Lesznie.  

Nałożenie na Obwinionego środka dyscyplinarnego w postaci przyznania jednego 

punktu ujemnego poprzez anulowanie jednego punktu meczowego z punktów dotychczasowo 

zdobytych na podstawie art. 305 ust. 1 pkt 21 w zw. z ust. 4, 5 i 8,  wynika z faktu, iż 

sytuacja do której doszło w Lesznie w dniu 2 czerwca 2013 r. została uznana przez 
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Komisję za bezprecedensową, wysoce naganną, uderzającą w istotę ekstraligi i  

podważającą jej sens. Prezes Obwinionego przyznała sobie bowiem prawo do 

decydowania na jakim torze jeździć będzie jej drużyna, za nic miała wiedzę, 

doświadczenie, uprawnienia i kompetencje sędziego oraz komisarza toru. Zlekceważeni 

zostali kibice na stadionie oraz wszyscy ci, którzy oglądali te „zawody” przed 

telewizorami. W efekcie mieliśmy do czynienia z parodią speedwaya. Cios wizerunkowy 

zadany dyscyplinie był nie do przecenienia. 

Powyższe uzasadnia uznanie zachowania się Obwinionego jako niegodnego 

działania przejawiającego się w uniemożliwianiu drużynie startu w zawodach oraz 

wymierzenie kary w wysokości 200 tys. złotych oraz przyznanie jednego meczowego 

punktu ujemnego. Celem powyższego środka dyscyplinarnego  ma być podkreślenie nie 

spotykanej dotychczas wagi przewinień Obwinionego oraz zapobieżenie podobnym 

naruszeniom Regulaminu Sportu Żużlowego w przyszłości.  

 

III. 

 

Zarzut braku udziału drużyny Obwinionego w prezentacji  

 

Art. 12 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Rozgrywek DMP wskazuje, iż Zawodnicy 

uczestniczą w prezentacji ubrani w swoje stroje zawodnicze (bez kasków) i plastrony. Udział 

trenera w prezentacji jest obowiązkowy. Muszą oni być ubrani zgodnie z przepisami 

wskazanego wyżej regulaminu.  

W dniu 2 czerwca 2013 r. podczas zawodów X rundy DMP drużyna Obwinionego nie 

wzięła udziału w prezentacji. W momencie prezentacji ubrany w strój zawodniczy był jedynie 

Jurica Pavlic. Powyższy fakt został potwierdzony przez Prezes Obwinionego jak i również 

Kierownika Drużyny, którzy twierdzą, że zostali poinformowani o tym, iż prezentacja się nie 

odbędzie. Nie potrafili jednakże wskazać kto konkretnie udzielił im takowej informacji . 

Powyższe wyjaśnienia nie mogą w opinii KOL uwolnić Obwinionego od odpowiedzialności 

dyscyplinarnej, albowiem przewód dowodowy z żadnej mierze nie potwierdził aby 

prezentację odwołano. Mając na uwadze powyższe Komisja orzekła iż doszło do naruszenia 

art. 316 pkt 35 RSŻ   zw. z art. 12 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Rozgrywek DMP i 

wymierzyła stosowną karę.  

 

Dowód:  

 

1) zeznania Komisarza toru złożone na posiedzeniu w dniu 8 czerwca 2013 r., 

2) wyjaśnienia Obwinionego złożone na posiedzeniu w dniu 8 czerwca 2013 r. 

3) zeznania Kierownika Drużyny z dnia 8 czerwca 2013 r.  

4) okoliczność bezsporna. 

IV 

 

Zarzut zabrania motocykli z parku maszyn bez zgody sędziego  

 

Art. 11 ust. 3 RSŻ stanowi iż Jeżeli na zawodach nie ma komisarza technicznego, 

motocykle mogą być zabrane z parku maszyn po uzyskaniu zezwolenia sędziego zawodów.   

W trakcie przedmiotowego  meczu do biegów przystępowali jedynie zawodnicy 

drużyny Fogo Unia Leszno. Po 7 biegu motocykle należące do drużyny PGE Marma Rzeszów 

zostały wyprowadzone z parku maszyn bez zgody sędziego. Powyższy fakt został 

potwierdzony przez Prezes Obwinionego, Kierownika Drużyny i zawodników, a zatem uznać 

należy go za bezsporny. Przyczyną wyprowadzenia motocykli z parku maszyn było - według 
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Obwinionego - wulgarne i agresywne zachowanie kibiców, co rzeczywiście miało miejsce, 

ale nie w intensywności sanującej ewentualne naruszenie regulaminu w tym zakresie. 

Zdaniem KOL to raczej frustracja i oczywisty brak sensu przebywania w parkingu, w dodatku 

w nieprzyjaznym otoczeniu  dała sumpt do samowolnego wyprowadzenia maszyn. 

Mając na uwadze powyższe Komisja uznała, iż doszło do naruszenia art. 316 pkt. 35 z 

zw. z art. 11 ust. 3 RSŻ i wymierzyła stosowną karę.  

 

Dowód:  

 

1) zeznania Komisarza toru złożone na posiedzeniu w dniu 8 czerwca 2013 r., 

2) wyjaśnienia Obwinionego złożone na posiedzeniu w dniu 8 czerwca 2013 r. 

3) zeznania Kierownika Drużyny z dnia 8 czerwca 2013 r.  

4) wyjaśnienia zawodników PGE Marma Rzeszów z dnia 5 czerwca 2013 r.  

 

Zarzut opuszczenia zawodów przez zawodników bez zgody sędziego 

 

Art. 17 ust. 2 RSŻ wskazuje, iż Zabronione jest opuszczanie zawodów przez 

zawodnika bez zezwolenia sędziego zawodów.   

W trakcie meczy X rundy DMP do biegów przystępowali jedynie zawodnicy drużyny 

Fogo Unia Leszno, po 7 biegu motocykle należące do drużyny PGE Marma Rzeszów zostały 

wyprowadzone z parku maszyn bez zgody sędziego. Następnie zawodnicy PGE Marma 

Rzeszów opuścili park maszyn i udali się do swoich busów, nie uzyskawszy uprzednio zgody 

sędziego zawodów. Powyższy fakt został potwierdzony przez Prezes Obwinionego, 

Kierownika Drużyny i zawodników, a zatem uznać należy go za bezsporny. W tym zakresie 

aktualne są rozważania poczynione w pkt IV uzasadnienia. 

 

Dowód:  

 

1) zeznania Komisarza toru złożone na posiedzeniu w dniu 8 czerwca 2013 r., 

2) wyjaśnienia Obwinionego złożone na posiedzeniu w dniu 8 czerwca 2013 r. 

3) zeznania Kierownika Drużyny z dnia 8 czerwca 2013 r.  

4) wyjaśnienia zawodników PGE Marma Rzeszów z dnia 5 czerwca 2013 r.  

 

Komisja podkreśla również, iż zdarzenia do których doszło w dniu 2 czerwca 2013 r. 

nie licują z  przepisami regulaminu, stanowią niebezpieczny precedens oraz stoją w jawnej 

sprzeczności z zasadą fair play oraz duchem sportu żużlowego i budzą zdecydowany 

sprzeciw.  

 

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji. 
 

Za Komisję Orzekającą Ligi   

 

     / - /   Zbigniew Owsiany – przewodniczący 

 

 

Odpis niniejszego orzeczenia doręczyć: 

 

1/  Speedway Stal Rzeszów S.A 

2/ EŻ Sp. z o.o., 

3/ a/a. 


