
Komisja Gier i Dyscypliny pzrugby.pl 

 

 
1 

Przypominamy, że decyzją Zarządu Związku z dnia 29.07.2009 zniesiony został nakaz bezwzględnego 

stawienia się przed Komisją każdego ukaranego czerwoną kartką zawodnika.  

W obecnym sezonie nadal obowiązują w tym zakresie następujące przepisy określone w regulaminie 

dyscyplinarnym PZR: "Zawodnik, którego sędzia wykluczył z gry /czerwona kartka/ jest automatycznie 

zawieszony w prawach zawodnika i do czasu orzeczenia kary przez właściwy organ dyscyplinarny /14 dni/ nie 

może brać czynnego udziału w żadnym meczu (bez względu na rodzaj rozgrywek). Zawodnik ma prawo stawić 

się na komisję dyscyplinarną celem złożenia wyjaśnień. Komisja Gier i Dyscypliny może też wezwać zawodnika 

celem złożenia wyjaśnień. Powinno to nastąpić w terminie do 14 dni od nałożenia kary”.  

---11 czerwca 2014--- 

* Decyzje dotyczące obowiązku posiadania i szkolenia grup młodzieżowych 

Komisja Gier i Dyscypliny działając w oparciu o przyjęte przez poprzedni Zarząd Związku przepisy, będąc 
zobowiązanym do ich przestrzegania uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów z roku 2011 podejmuje 
następujące decyzje: 

1. W oparciu o decyzję Zarządu PZR z 12 października 2013 r. ustanawiającą podleganie przez klub 
Budowlani Łódź S.A. ustępowi „etap II Ekstraliga 15” par. 42 dział K rozdział V odejmuje w/w klubowi 10 
pkt. i potwierdza resztę sankcji wynikających z zastosowanego przepisu. 

2. W oparciu o ustęp „etap III Ekstraliga 15” par. 42 dział K rozdział V przesuwa klub Ogniwo Sopot do I Ligi 
i potwierdza resztę sankcji wynikających z zastosowanego przepisu. 

3. Decyzję dotyczącą uzupełnienia Ekstraligi KGiD podejmie po rozegraniu meczu barażowego o pozostanie 
w Ekstralidze i meczu barażowego o wejście do Ekstraligi. 

4. W oparciu o ustęp „etap III I Liga 15” par. 42 dział K rozdział V odejmuje 10 punktów klubowi Czarni 
Pruszcz Gdański i potwierdza pozostałe sankcje wynikające z zastosowanego przepisu. 

 

---27 maja 2014--- 

* Decyzja w sprawie przedłużenia terminu rozgrywek eliminacyjnych młodzieży 

Odnosząc się do próśb z Lubelskiego Okręgowego Związku Rugby i RzKS Juvenii Kraków Komisja Gier i 

Dyscypliny PZR wyraża zgodę na przeprowadzenie zaległych spotkań eliminacyjnych do OOM i MPJ w grupie 

centralno-wschodniej i południowo-zachodniej, a tym samym przedłużenie terminu rozgrywania tych 

eliminacji do dnia 04.06.2014 r. Komunikaty końcowe z zawodów eliminacyjnych muszą zostać przesłane do 

biura Związku najpóźniej następnego dnia, tj. 5 czerwca br.  

---23 maja 2014--- 

* Decyzja w sprawie zawodnika Łukasza Szostka (RC Arka Gdynia) 

Komisja Gier i Dyscypliny PZR działając w oparciu o Raport Sędziego Głównego/Liniowego dotyczący 

wykluczenia definitywnego oraz materiał video z meczu RC Arka Gdynia – MKS Pogoń Siedlce, orzeka wobec 

zawodnika Łukasza Szostka (RC Arka Gdynia) ukaranego w/w meczu czerwoną kartką (kopnięcie przeciwnika) 

karę odsunięcia od 4 meczy (Ekstraliga Rugby 15). 

* Decyzja w sprawie trenera Budowlanych S.A. Łódź Jarosława Batora 

W odpowiedzi na pismo z dnia 6 maja br. KGiD uznaje, że p. Jarosław Bator odbył karę odsunięcia od 

prowadzenia drużyny w trakcie pięciu meczów. 
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W nawiązaniu do wcześniejszych decyzji zamieszczonych na oficjalnej stronie internetowej Związku w dniu 13 

maja /http://pzrugby.pl/?p=11513/ po przesłuchaniu zawodników kadry juniorów Komisja postanowiła, że 

ostateczne sankcje dla graczy zostaną nałożone po wysłuchaniu wyjaśnień kierownictwa reprezentacji.  

---07 maja 2014--- 

* Wyjaśnienie statusu zawodnika Marka Grabowskiego (Budowlani S.A. Łódź) 
Licencja zawodnika: Marek Grabowski (Budowlani Łódź SA) została wydana przez PZR w oparciu o dokument 
Karta Polaka, który w/w posiada. Karta Polaka uprawnia takiego zawodnika do posiadania statusu gracza 
krajowego, nie obcokrajowca, w rozgrywkach PZR. Status ten ulegnie zmianie w sytuacji gdy w/w zagra  
w reprezentacji seniorskiej, innej niż reprezentacja Polski. 

---25 kwietnia 2014--- 

* Decyzja w sprawie zawodników: Maciej Dorywalski (Juvenia Kraków), Filip Baszczyński (Skra Warszawa) 
Komisja po zapoznaniu się z protokołem meczowym oraz raportem Sędziego Głównego/Liniowego (dotyczący 
wykluczenia definitywnego), postanawia działając w oparciu o Regulamin Dyscyplinarny, Rozdział III, &45, 
podpunkt b, nałożyć na poniżej wymienionych zawodników, ukaranych czerwonymi kartkami w meczu 
Juvenia Kraków - Skra Warszawa następujące sankcje dyscyplinarne: 
1) Maciej Dorywalski (Juvenia Kraków) - odsunięcie od udziału w 3 meczach, 
2) Filip Baszczyński (Skra Warszawa) - odsunięcie od udziału w 4 meczach. 
Równocześnie Komisja informuje, że niezgodne z przepisami zachowanie zawodników i osób znajdujących się 
na ławce rezerwowych danego Klubu np. nieuprawnione wtargnięcie na boisku lub słowne obrażanie 
Sędziego zawodów, będzie karane zgodnie z obowiązującymi członków PZR przepisami. 
 
* Decyzja w sprawie trenera: Jarosław Bator (Budowlani Łódź) 
Komisja działając na podstawie protokołu z meczu Lechia Gdańsk - Budowlani Łódź S.A. (21.04.2014),  
w oparciu o Regulamin Dyscyplinarny PZR Rozdział II, &25 postanawia ukarać trenera Budowlanych Łódź SA, 
Jarosława Batora, odsunięciem od prowadzenia drużyny w 5 meczach rozgrywek pod egidą PZR. W/w 
dopuścił się wielokrotnej, słownej obrazy Sędziego prowadzącego w/w zawody. 
  
* Informacja w sprawie Turnieju Rugby 7 - Mistrzostwa Polski Seniorów, Sochaczew 01.05.2014 
Komisja informuje Kluby uczestniczące w cyklu turniejów mających wyłonić Mistrza Polski Seniorów w rugby 
7, że ich ewentualna absencja w turnieju mającym być rozegranym w Sochaczewie ( 01.05.2014 ) i związane  
z tym sankcje dyscyplinarne wynikające z Regulaminu PZR, będą podjęte po rozegranym w/w turnieju. 
 
* Decyzja w sprawie meczu Orkan Sochaczew - Budowlani Łódź SA (13.04.2014) 
Komisja informuje Klub Orkan Sochaczew, że sprawa przez nich poruszona, a dotycząca ilości obcokrajowców 
wpisanych do protokołu po stronie Klubu Budowlani Łódź S.A. nie będzie procedowana ze względu na 
uchybienia formalne - brak dokonanej prze Klub Orkan Sochaczew wpłaty na konto PZR, wynikającej  
z odpowiednich zapisów regulaminowych PZR. 
 
---3 kwietnia 2014--- 

* Decyzja w sprawie zawodnika Michała Czerwiowskiego 

Komisja Gier i Dyscypliny po zapoznaniu się z dokumentacją dotyczącą zmiany barw klubowych byłego 

zawodnika BBRC Łódź – Michała Czerwiowskiego, wobec braku udokumentowanych roszczeń ze strony 

wymienionego Klubu wyraziła zgodę na jego grę w barwach Klubu Sportowego Budowlani Łódź. 

---27 marca 2014--- 
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* Decyzja w sprawie terminu meczu II ligi: KS Rugby Wrocław v RC Legia Warszawa 

Komisja Gier i Dyscypliny po zapoznaniu się z dokumentacją wyznacza termin rozegrania meczu VI kolejki II 

Ligi pomiędzy KSRW a Legią Warszawa na dzień 26 kwietnia 2014 godz. 14:00 na stadionie przy ul. 

Kosmonautów 320 we Wrocławiu. 

* Decyzja w sprawie terminu meczu Ekstraligi: RC Lechia Gdańsk v Budowlani S.A. Łódź 

KGiD po zapoznaniu się z dokumentacją dotyczącą terminu rozegrania meczu X kolejki Ekstraligi pomiędzy RC 

Lechią Gdańsk a Budowlanymi Łódź S.A. nie wyraża zgody na termin inny niż zgodny z kalendarzem 

rozgrywek czyli dzień 21 kwietnia 2014 r. Gospodarzowi meczu przynależy wskazanie godziny rozegrania 

meczu i poinformowanie wszystkich zainteresowanych stron zgodnie z procedurą zawartą w regulaminach 

PZR. 

* Decyzja w sprawie zawodnika Łukasza Kujawy 

KGiD po zapoznaniu się z dokumentacją zezwala zawodnikowi Budowlanych S.A. Łukaszowi Kujawie na grę  

w rundzie wiosennej sezonu 2013/2014 w drużynie juniorów KS Budowlani Łódź. 

Powód wyrażenia zgody przez Komisję Ł. Kujawie (zawodnik Budowlani Łódź S.A.) na grę w barwach KS 

Budowlani Łódź - drużyna juniorów, jest następujący: 

Budowlani S.A. nie posiadają drużyny juniorów, w której zawodnik Łukasz Kujawa (Reprezentant Polski 

Juniorów) mógłby grać, rywalizując ze swoimi rówieśnikami. prezentując swoje umiejętności trenerowi Kadry 

Narodowej na tle zawodników swojej kategorii wiekowej. Komisja dziękuje Klubom, dzięki porozumieniu 

których, taka decyzja była możliwa. 

* Decyzja w sprawie zawodnika Mindii Abashidze 

KGiD w oparciu o obowiązujące Przepisy Polskiego Związku Rugby i zapoznaniu się z dokumentacją 

przedstawioną przez klub Budowlani S.A. nie wyraża zgody na traktowanie zawodnika Budowlanych S.A.  

w rundzie wiosennej sezonu 2013/2014 p. Mindii Abashidze inaczej jak cudzoziemca.  

Przedstawione przez klub Budowlani S.A. zezwolenia na prace dla cudzoziemca p. Mindii Abashidze 

potwierdzają zasadność decyzji Komisji. 

---28 stycznia 2014--- 

* Decyzja w sprawie zawodnika Kacpra Ławskiego 
Komisja Gier i Dyscypliny działając w oparciu o "Powiadomienie o ostatecznym wyniku badania 
antydopingowego" otrzymanego od Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie a dotyczącego Zawodnika: 
Kacper Ławski, postanawia ukarać ww. dyskwalifikacją na okres 2 lat.  
Komisja informuje równocześnie, że zawodnik zrezygnował z analizy próbki "B" co potwierdza naruszenie 
przepisów antydopingowych. Decyzja oparta została także o Regulamin Dyscyplinarny PZR &2, punkt 2. 
Równocześnie Komisja informuje, że ww. przysługuje odwołanie od powyższej decyzji zgodnie z 
regulaminami PZR do Zarządu PZR a także do instancji zewnętrznych, zgodnie z posiadaną przez Zawodnika 
klasą sportową.  

---18 grudnia 2013--- 

* Decyzja w sprawie licencji zawodniczych w kategorii młodzik 
Komisja Gier i Dyscypliny PZR skierowała prośbę o udostępnienie listy zawodników następujących Klubów  
w kategorii młodzik: 1) RC ORKAN Sochaczew, 2) KS BUDOWLANI Lublin 3) RC LECHIA Gdańsk, 4) MKS 
OGNIWO Sopot, 5) RC ARKA Gdynia, 6) MKS POGOŃ Siedlce, 7) KS MARLIN Ozorków, 8) RK KOLIBER 
Sosnowiec, 9) RzKS Juvenia Kraków, 10) RK CZARNI w Bytomiu, 11) Nowa Huta Rugby Klub, 12) RK SPARTA 
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Jarocin, 13) KS POSNANIA Poznań, 14) Biało-Czarni Nowy Sącz, 15) UKS KOZIOŁKI Jerzykowo/Biskupice. 
Lista miała zawierać numery licencji zawodników, datę wystawienia, jak również wykaz turniejów, w których 
wymienieni zawodnicy brali udział od początku sezonu 2013/2014. 
Komisja otrzymała odpowiedź (listę) od następujących Klubów: 
1) KS BUDOWLANI Lublin, 
2) KS BUDOWLANI Łódź, 
3) RC LECHIA Gdańsk, 
4) MKS OGNIWO Sopot, 
5) RC ARKA Gdynia, 
6) MKS POGOŃ Siedlce, 
7) KS MARLIN Ozorków, 
8) RzKS JUVENIA Kraków, 
9) OZR WIELKOPOLSKA (KS POSNANIA Poznań, RK SPARTA Jarocin, UKS KOZIOŁKI Jerzykowo/Biskupice). 
 
Kluby wymienione w punktach od 1 do 7 spełniły wszystkie kryteria zawarte w przepisach PZR, Kluby  
z punktu 8, 9 - zbyt mała ilość licencji zawodniczych by samodzielnie występować w rozgrywkach w danej 
kategorii wiekowej. W tym przypadku rozwiązanie OZR WIELKOPOLSKA jest zasadne, trzy Kluby występujące 
w rozgrywkach pod nazwą OZR-u. 
W związku z powyższym Komisja działając na podstawie Przepisów PZR postanawia, że w obecnej sytuacji 
prawo do gry w rozgrywkach PZR kategoria młodzik mają Kluby wymienione w punktach od 1 do 7,  
a warunkowo OZR WIELKOPOLSKA skupiający zawodników kategorii młodzik z trzech Klubów z regionu. 
Równocześnie Komisja dziękuje RzKS JUVENIA Kraków za spełnienie prośby, jednakże wykaz (ilość 
zawodników) nie daje możliwości dopuszczenia Klubu do rozgrywek w tej kategorii wiekowej.  

---21 listopada 2013--- 
 
* Decyzja w sprawie zawodnika Tomasza Stępnia  
Komisja Gier i Dyscypliny działając na podstawie dokumentów przesłanych przez Komisję do Zwalczania 
Dopingu w Sporcie, po wysłuchaniu zawodnika oraz otrzymaniu powiadomienia o ostatecznym wyniku 
badania antydopingowego, postanawia w oparciu o regulamin dyscyplinarny PZR ukarać zawodnika: Tomasz 
Stępień (RC Arka Gdynia) dyskwalifikacją na okres dwóch lat (2 lata).  
Zawodnikowi biorącemu udział w rozgrywkach międzynarodowych przysługuje odwołanie od powyższej 
decyzji do Court of Arbitration for Sport (CAS) w Lozannie (Szwajcaria). 
 
---29 października 2013--- 
W zeszłym tygodniu Komisja Gier i Dyscypliny PZR podjęła szereg decyzji dotyczących rozgrywek  

i zawodników naruszających przepisy. 

* Decyzja w sprawie terminu meczu I ligi Juvenia Kraków v KS Budowlani Łódź 

Wobec zgody zainteresowanych drużyn (Juvenia Kraków, KS Budowlani Łódź) Komisja przychyla się do prośby 

o zmianę terminu meczu pomiędzy w/w, zaplanowanego pierwotnie na 03.11.2013r. Równocześnie 

informuje, że spotkanie to musi zostać bezwzględnie rozegrane przed rozpoczęciem I serii spotkań rundy 

wiosennej 2014 r. w danej lidze. Organizator meczu o zaistniałej sytuacji zobowiązany jest poinformować 

Biuro PZR (nowa data i godzina) oraz Kolegium Sędziów PZR (celem uzyskania obsady sędziowskiej danego 

spotkania) z określonym regulaminem 14-dniowym wyprzedzeniem. 

* Decyzja dotycząca ochrony osób i mienia podczas meczów ligowych 

W związku z pojawiającymi się sygnałami o niewłaściwym zachowaniu wobec sędziów postanawia 

przypomnieć organizatorom o spoczywających na nich obowiązkach wynikających z regulaminów PZR. 

Przepisy PZR, Rozdział V: Organizacja Zawodów, &29e w brzmieniu "Zapewnić należytą ochronę sędziom, 
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trenerom oraz delegatom władz rugby". 

Powyższy przepis w rozumieniu Komisji obejmuje także mienie znajdujące się na terenie obiektu 

Organizatora a należące do w/w. 

W związku z powyższym Komisja zobowiązuje do uregulowania przez sekcję rugby KS Posnania Poznań, 

równowartości za fakturę przedstawioną przez Sędziego Głównego meczu KS Posnania Poznań – RC Orkan 

Sochaczew (28.09.2013, Poznań), a będącą wynikiem naprawy uszkodzonego mienia Sędziego Głównego, 

pozostawionego na terenie obiektu Organizatora, na czas trwania w/w zawodów sportowych.  

* Decyzja w sprawie zawodnika: Paweł Kotasa (Budowlani Łódź S.A.) 
Komisja Gier i Dyscypliny działając na podstawie dokumentów przesłanych przez Komisję do Zwalczania 

Dopingu w Sporcie, postanawia w oparciu o § 2 p.2 regulaminu dyscyplinarnego PZR ukarać zawodnika Pawła 

Kotasę (Budowlani S.A. Łódź) dyskwalifikacją na okres dwóch lat (2 lata), tj. do 31.08.2015 r.  

Komisja informuje równocześnie, że zawodnik zrezygnował z przysługującego mu wysłuchania, a także  

z analizy próbki "B", co potwierdza naruszenie przepisów antydopingowych. 

Zawodnikowi jako biorącemu udział w rozgrywkach krajowych przysługuje odwołanie do Trybunału 

Arbitrażowego do Spraw Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim. 

* Decyzja w sprawie zawodnika: Karol Perzak (RC Arka Gdynia) 
Komisja po otrzymaniu od FIRA-AER decyzji w sprawie zawodnika Karola Perzaka (czerwona kartka, mecz 
Polska - Czechy, Warszawa 12.10.2013r.) informuje, że zgodnie z sugestią Komisji Dyscyplinarnej FIRA-AER, 
zawodnik został ukarany odsunięciem - na okres 3 tygodni - od uczestnictwa w zawodach sportowych, 
rozgrywanych pod egidą FIRA-AER i PZR. 

---11 października 2013--- 

* Decyzja w sprawie udziału kadry U19 w turnieju barażowym 
Komisja, na wniosek Trenera Kadry U-19, wyraża zgodę na udział Reprezentacji Polski w w/w kategorii 
wiekowej w turnieju barażowym Mistrzostw Polski Seniorów w rugby 7 (13.10.2013 r., Warszawa). 
Reprezentacja U-19 zostanie dołączona do gry o miejsca 1-3. Jej wyniki nie będą uwzględniane w klasyfikacji 
turnieju. 
---10 października 2013--- 

* Decyzja w sprawie terminu meczu I ligi rugby: Frogs&Co Warszawa v RC Czarni Pruszcz Gdański 
Komisja w porozumieniu z Przewodniczącym Kolegium Sędziów PZR, zgadza się na rozegranie ww. meczu  
w terminie wskazanym przez gospodarza spotkania tj. na dzień 19.10.2013 r., godz.14.00, miejsce: boisko AZS 
AWF Warszawa. 
 
* Decyzja KGiD w sprawie zawodnika: Wiktor Klimkowski (RC Czarni w Bytomiu) 
Komisja po zapoznaniu się z protokołem meczowym oraz raportem sędziego głównego/liniowego (dotyczy 
wykluczenia definitywnego) postanawia ukarać zawodnika Wiktora Klimkowskiego (RC Czarni w Bytomiu) - 
ukarany czerwoną kartką w rozgrywkach rugby 7 w dniu 06.10.2013r. - dyskwalifikacją na okres 6 miesięcy. 
Decyzja została oparta o regulamin dyscyplinarny PZR rozdział IV z uwzględnieniem aktualnych zaleceń IRB 
dotyczących przewinienia, którego dopuścił się w/w zawodnik.  

 
* Decyzja w sprawie prośby KS Budowlani Łódź o zwolnienie z udziału w turnieju barażowym MPS 7 
Komisja Gier i Dyscypliny działając na podstawie przepisów PZR rozdział I, § 8, punkt 1 przychyla się do prośby 
KS Budowlani Łódź zwalniając Klub z udziału w turnieju barażowym Mistrzostw Polski Seniorów w rugby 7. 
Wyjaśnienie: kadra KS Budowlani Łódź, grająca w rozgrywkach rugby 15, składa się z zawodników 
reprezentujących inne Kluby w rozgrywkach rugby 7. Tym samym nie mogą oni grać w barwach KS Budowlani 
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Łódź w rozgrywkach w tej odmianie gry. Odstąpienie od kary wobec KS Budowlani Łódź wynika z faktu zmiany 
systemu rozgrywek MPS w rugby 7, o czym Klub nie wiedział przystępując do rywalizacji na poziomie I Ligi 
 (z czego wynika obecny obowiązek udziału w MPS w rugby 7).  

----3 października 2013--- 

* Decyzja KGiD w sprawie zawodnika: Bartłomiej Walak (KS Budowlani Łódź) 
Komisja po zapoznaniu się z raportem sędziego głównego / liniowego (dotyczy wykluczenia definitywnego) 
postanawia ukarać zawodnika Bartłomieja Walaka (KS Budowlani Łódź) - ukarany czerwoną kartką w meczu 
przeciwko Frogs Warszawa, data meczu: 21.09.2013r. - odsunięciem od 2 meczy. Decyzja została oparta o 
regulamin dyscyplinarny PZR rozdział IV, &11, podpunkt b. 

---2 października 2013--- 

* Decyzja w sprawie zawodnika Patryka Wyrwasa (KS Posnania Poznań) 
Komisja po zapoznaniu się z protokołem meczowym oraz raportem sędziego głównego/liniowego (dotyczy 
wykluczenia definitywnego) postanawia ukarać zawodnika Patryka Wyrwasa (KS Posnania Poznań) - ukarany 
czerwoną kartką w meczu przeciwko MKS Ogniwo Sopot, data meczu: 21.09.2013r. - dyskwalifikacją na okres 
6 miesięcy. Decyzja została oparta o regulamin dyscyplinarny PZR Rozdział IV z uwzględnieniem aktualnych 
zaleceń IRB dotyczących przewinienia, którego dopuścił się w/w zawodnik.  
 
* Decyzja w sprawie zawodnika Piotra Lasika (KS Posnania Poznań) 
Komisja po zapoznaniu się z protokołem meczowym oraz raportem sędziego głównego/liniowego (dotyczy 
wykluczenia definitywnego) postanawia ukarać zawodnika Piotra Lasika (KS Posnania Poznań) - ukarany 
czerwoną kartką w meczu przeciwko MKS Ogniwo Sopot, data meczu: 21.09.2013r. - odsunięciem od 2 
meczy. Decyzja została oparta o regulamin dyscyplinarny PZR Rozdział IV, &11, podpunkt b.  
 
* Decyzja w sprawie zawodnika Bartłomieja Jasińskiego  
Komisja Gier i Dyscypliny działając na podstawie: dokumentów przesłanych przez Komisję do Zwalczania 
Dopingu w Sporcie, złożonych wyjaśnień zawodnika oraz powiadomienia o ostatecznym wyniku badania 
antydopingowego, postanawia w oparciu o regulamin dyscyplinarny PZR ukarać zawodnika Bartłomieja 
Jasińskiego (KS Budowlani Lublin) dyskwalifikacją na okres dwóch lat (2 lata), tj. do 25.08.2015 r. 
 
---26 września 2013--- 
 
* Decyzja w sprawie turnieju mistrzowskiego kobiet w Warszawie 
Komisja Gier i Dyscypliny informuje, że Turniej Grand Prix Kobiet w Rugby 7 (zaliczany do MP Rugby 7 Kobiet) 
odbędzie się w Warszawie 28.09.2013r. Gospodarzem turnieju jest UKS RC Haka Warszawa. Personalnie 
Organizatora reprezentuje Pani Anna Tkaczuk.  Przepisy PZR nakładają na Organizatora następujące 
obowiązki: 
§ 29 Gospodarze muszą wywiązywać się z następujących obowiązków: a) powiadomić przeciwnika, 
kolegium sędziów, oraz Biuro PZR o terminie, miejscu i godzinie zawodów (z wyprzedzeniem 14-dniowym - 
nie dotyczy play off, play out), b) przygotować boisko do gry, c) przygotować do gry minimum 2 piłki,  
d) zabezpieczyć porządek przed, w czasie i po imprezie, e) zapewnić należytą ochronę zawodnikom, sędziom, 
trenerom oraz delegatom władz rugby, f) zapewnić opiekę lekarską, szatnię z natryskami i wodę mineralną, 
 g) przesłać mailem lub faksem w dniu meczu protokół zawodów do Biura PZR.   

Komisarzem rozgrywek z ramienia PZR jest Pani Monika Baniewicz. Zakres obowiązków reguluje odpowiedni 
paragraf regulaminu rozgrywek kobiet w rugby 7, który brzmi: 
IV. Prowadzenie rozgrywek  
Rozgrywki prowadzi, z upoważnienia PZR, Komisarz rozgrywek kobiet. W wypadku braku Komisarza, są one 
koordynowane przez Polski Związek Rugby. Za sprawny, zgodny z niniejszymi przepisami i zasadami fair play, 
przebieg każdego turnieju, odpowiada jego organizator. 
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Prowadzenie rozgrywek oznacza nadzór nad nimi, w tym także nad Organizatorem. Komisja przypomina 
równocześnie wszystkim zainteresowanym, że jedynym organem upoważnionym do prowadzenia rozgrywek 
o Mistrzostwo Polski w Rugby jest Polski Związek Rugby. Komisja prosi zarówno Komisarza rozgrywek, jak  
i Organizatora w/w turnieju o złożenie wyjaśnień dotyczących zaistniałej sytuacji do 2 października br. 

* Decyzja KGiD PZR w sprawie zawodnika: Krzysztof Zając (KS Posnania Poznań) 

Komisja po zapoznaniu się z wyjaśnieniami i prośbą zawodnika, przychyla się do jego wniosku o warunkowe 
zawieszenie wykonywania kary zgodnie z & 9, punkt 5 regulaminu dyscyplinarnego PZR. Decydujący głos  
w tej sprawie miał Członek Komisji będący obserwatorem Finałowego Turnieju Mistrzostw Polski Seniorów 
Rugby 7, na wniosek którego zawodnik został uprzednio ukarany. W związku z powyższym Krzysztof Zając (KS 
Posnania Poznań), wraca do gry z dniem wydania decyzji Komisji.  
 
---13 września 2013--- 
Komisja  Gier i Dyscypliny po konsultacji z Trenerem Kadry Narodowej w rugby 7, Panem Krzysztofem Folcem, 
przychyla się do jego decyzji i prośby Klubu, by zawodnicy RC Arka Gdynia: Karol Perzak, Szymon Sirocki, ze 
względu na stan zdrowia (urazy doznane podczas ostatniego meczu Kadry Narodowej w meczu Pucharu 
Europy Narodów ze Szwecją) zostali zwolnieni z udziału w międzynarodowym turnieju rugby 7 w Bukareszcie. 
Równocześnie trener Krzysztof Folc powołał na w/w turniej podstawowego gracza ataku RC Arka Gdynia 
Radosława Rakowskiego. 
Komisja, w obliczu zaistniałej sytuacji, mając na uwadze stan zdrowia odwołanych zawodników oraz ich klasę 
sportową, daje pod rozwagę Klubowi RC Arka Gdynia, ich ewentualny udział (nawet w niepełnym wymiarze) 
w meczu najbliższej kolejki ligowej. 

---10 września 2013--- 

* Decyzja w sprawie sekcji rugby i zawodników AZS AWF Warszawa 

Komisja Gier i Dyscypliny przypomina, że regulamin dyscyplinarny PZR - rozdział IV, §13, punkt 8 brzmi: 
„Warunkiem otrzymania lub przedłużenia licencji klubowej jest uregulowanie zaległości finansowych wobec 
PZR”. Zaległość powyższa w/w Klubu wobec PZR została potwierdzona wezwaniem do zapłaty  
z dnia 20.02.2013 r.  
W związku z tym Komisja działając w oparciu o przepisy PZR, rozdział III, §1, punkt 4, który stanowi: „Kluby do 
10 marca 2013 roku muszą uregulować wszystkie zaległości wobec PZR, powstałe przed 30.06.2012r. Brak 
uregulowania skutkuje nie wydaniem licencji na rundę wiosenną 2013 r.” (termin w przypadku AZS AWF na 
prośbę Klubu przedłużony przez Zarząd Związku do 15 lipca br.)  uznaje zgłoszenie Klubu do rozgrywek pod 
egidą PZR za wadliwe prawnie, tym samym nieskuteczne.  
Skutkuje to tym, że zawodnicy zgłoszeni do rozgrywek PZR przez AZS AWF Warszawa, we wszystkich 
kategoriach wiekowych, nie mogą w nich uczestniczyć reprezentując barwy Waszego Klubu. Wobec 
powyższego Komisja uznaje, że zawodnicy sekcji rugby AZS AWF Warszawa mogą odejść do innego Klubu, a 
AZS AWF zobowiązany jest w trybie natychmiastowym do wydania licencji zawodniczej, każdemu 
zawodnikowi sekcji rugby, który o jej wydanie do Klubu wystąpi. 

---4 września 2013--- 

* Decyzja KGiD w sprawie meczu Ekstraligi: Budowlani Łódź S.A. - KS Posnania Poznań 
Komisja działając na podstawie protokołu sędziowskiego z meczu Budowlani Łódź SA - Posnania Poznań,  
a także po wysłuchaniu wyjaśnień Prezesa Budowlanych Łódź SA postanawia zweryfikować wynik meczu jako 
walkower 0-25 na korzyść KS Posnania Poznań. Powodem decyzji Komisji jest udział w w/w zawodach dwóch 
nieuprawnionych do gry zawodników (Łukasz Kujawa, Mateusz Bilicki).  
Decyzja została oparta o przepisy PZR § 2, rozdział III - zmiany przynależności klubowej zawodników  
i uprawnienia zawodników do gry, a także punkt 3 (ten sam rozdział co powyżej), §44, p.6 etc, etc, a przede 
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wszystkim o § 12, punkt 8 regulaminu dyscyplinarnego PZR. 
Dodatkowo Komisja wnioskuje do Zarządu PZR, o ukaranie zgodnie z obowiązującymi przepisami PZR, Pana 
Krzysztofa Serafina - prezesa Budowlani Łódź SA karą za świadome złamanie przepisów Związku, którego cały 
czas w rozumieniu Komisji jest wiceprezesem. 

---2 września 2013--- 

* Stanowisko KGiD w sprawie turnieju finałowego Mistrzostw Polski Seniorów w rugby 7 
Komisja po zapoznaniu się z dokumentami przedstawionymi przez Sędziego Głównego zawodów oraz Członka 
Komisji będącego obserwatorem w/w zawodów postanawia: 
1) zweryfikować wynik meczu o 3 miejsce rozegranego pomiędzy KS Posnania Poznań a RC Orkanem 
Sochaczew jako walkower 25:0 na korzyść RC Orkana Sochaczew. Powód: nieuprawniony zawodnik w grze 
(Robert Bosiacki KS Posnania Poznań), patrz regulamin dyscyplinarny PZR § 12, punkt 8. 
2) ukarać naganą z podaniem do publicznej wiadomości poprzez PZR następujące osoby: 
- Trener KS Posnania Poznań - Dominik Machlik,  
- Trener Pogoni Siedlce - Andrzej Kopyt, 
- Kierownik drużyny KS Posnania Poznań - Maciej Bandurski. 
Powód: niesportowe zachowanie podczas zawodów o MPS 7, podstawa orzeczenia: regulamin dyscyplinarny 
PZR § 7, punkt 2.1. 
3) ukarać dyskwalifikacją w wysokości 4 meczy zawodnika Krzysztofa Zająca (KS Posnania Poznań). Powód: 
zawodnik po otrzymaniu żółtej kartki w sposób wulgarny komentował pracę sędziego zawodów, czynił to 
także siedząc na miejscy przeznaczonym dla zawodnika ukaranego 2 minutowym odsunięciem od gry. 
Podstawa orzeczenia regulamin dyscyplinarny PZR § 12 punkt 2. 
4) Komisja pragnąc usunąć wątpliwości wobec zawodnika Mateusza Zajkowskiego informuje, że jest on 
pełnoprawnym zawodnikiem RC Lechia Gdańsk. Klub procedurę transferu definitywnego rozpoczął i 
zakończył zgodnie z przepisami PZR, uiszczając ekwiwalent za w/w Klubowi Czarni Pruszcz Gdański zgodnie  
z tabelą PZR. 
 
* Decyzja KGiD w sprawie zawodnika: Yuriy Bukhalo (RC Lechia Gdańsk) 
Komisja działając w oparciu o "Powiadomienie o ostatecznym wyniku badania antydopingowego" 
otrzymanego od Komisji do Zwalczania dopingu w Sporcie, a dotyczącego zawodnika: Yuriya Bukhalo (RC 
Lechia Gdańsk) postanawia ukarać w/w dyskwalifikacją na okres 2 lat. Komisja informuje równocześnie, że 
zawodnik zrezygnował z analizy próbki "B". Decyzja oparta została także o regulamin dyscyplinarny PZR § 2, 
punkt 2. 
 
* Opinia KGiD w sprawie zawodnika: Marek Odoliński (RKS Juvenia Kraków) 
Komisja po zapoznaniu się z dokumentami w sprawie zawieszenia czasowego zawodnika Marka Odolińskiego 
wnioskuje powyższe zawieszenie uchylić z dniem 09.09.2013r. Podstawą wniosku Komisji są proceduralne 
uchybienia w postępowaniu dyscyplinarnym działające na korzyść zawodnika (brak wysłuchania 
obwinionego), a także postawę zawodnika w czasie trwania orzeczonej kary. Wniosek oparty jest  
o regulamin dyscyplinarny PZR § 9, punkt 5. Ostateczną decyzję podejmie Zarząd Związku w dniu 07.09.2013. 
 
---17 sierpnia 2013--- 

* Stanowisko KGiD w sprawie zawodnika Rafała Szrejbera (RC Arka Gdynia/KS Budowlani Lublin) 
Wobec różnych stanowisk zainteresowanych Klubów Komisja przypomina, że zgodnie z przepisami PZR za 
reprezentanta Polski uznaje się zawodnika, który w sezonie poprzedzającym transfer reprezentował barwy 
kraju w minimum 50% oficjalnych meczów. W sezonie 2012/2013 Rafał Szrejber rozegrał 2 oficjalne mecze 
międzypaństwowe na 5 rozegranych i nie może być ekwiwalent naliczany z punktu 1. Natomiast spełnia 
kryteria określone w punkcie 2 - kadra Polski. W sezonie 2012/2013 odbyło się 27 dni akcji szkoleniowych 
(informacja od Kierownika Wyszkolenia) z czego ww. zawodnik uczestniczył w 14 dniach co stanowi ponad  
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50 %. Arka Gdynia miała prawo wykupić Szrejbera po stawce obowiązującej za zawodnika ekstraligi, ale dwa 
lata temu, kiedy Rafał przechodził do Gdyni. Obecnie jest kadrowiczem i jego transfer lub wypożyczenie 
wiąże się z zastosowaniem aktualnej stawki ekwiwalentu. 
 
* Stanowisko KGiD w sprawie zawodnika Tomasza Gasika (MKS Pogoń Siedlce/ RC Orkan Sochaczew) 
Wobec wątpliwości działaczy RC Orkan Sochaczew Komisja  Gier i Dyscypliny informuje że, zawodnik Tomasz 
Gasik nie posiada w myśl obowiązujących przepisów statusu reprezentanta Polski z uwagi na brak rozegrania 
w poprzedzającym sezonie 50% meczów w kadrze narodowej. Kwotę należności jaką w przypadku tego 
zawodnika powinien wpłacić Klub Nim zainteresowany określa się na 15.000 PLN (patrz ekwiwalent za 
wyszkolenie zawodnik Ekstraliga).  

* Stanowisko KGiD w sprawie zawodnika Mateusza Zajkowskiego (RC Czarni Pruszcz Gd./RC Lechia 
Gdańsk) 
Komisja  po zapoznaniu z dokumentami dostarczonymi przez oba zainteresowane Kluby uznała ostatecznie, 
że:  
- Mateusz Zajkowski jest zawodnikiem Klubu Czarni Pruszcz Gdański, 
- w/w jest Reprezentantem Polski 7, 
- ekwiwalent za jego pozyskanie przez RC Lechia Gdańsk wynosi 10.000 PLN (patrz Przepisy Polskiego Związku 
Rugby). 

* Stanowisko KGiD w sprawie obowiązku posiadania i szkolenia grup młodzieżowych 
Komisja  Gier i Dyscypliny działając w oparciu o Regulamin PZR oraz materiały statystyczne dostarczone przez 
Szefa Wyszkolenia PZR stwierdziła, że Klub RC Czarni Pruszcz Gdański nie spełnia obowiązku wynikającego z 
przepisów PZR (§ 42 Etap II, sezon 2012/13) i postanawia ukarać Klub zakazem transferów przed i w trakcie 
sezonu 2013/14.  
Istnieje możliwość uniknięcia kary przez wpłatę nawiązki w wysokości 2000 PLN do PZR na rzecz wyszkolenia 
młodzieży. 

* Stanowisko KGiD w sprawie zajść po meczu finałowym w Pucharze Polski w dniu 29 czerwca br. 
Komisja  Gier i Dyscypliny po zapoznaniu się z raportem sędziów i wyjaśnieniami zawodników, działając  
w oparciu o Regulamin Dyscyplinarny PZR (§7, punkt 2.1) postanawia ukarać naganą podaną do wiadomości 
publicznej (strona www.pzrugby.pl) następujących zawodników RC ARKA Gdynia: Craig Bachurzewski, Łukasz 
Szostek, Robert Andrzejczuk. Zawodnicy dopuścili się niesportowego zachowania wobec Sędziego meczu 
finałowego Pucharu Polski pomiędzy RC Lechia Gdańsk a RC Arka Gdynia.  
Komisja postanawia także opierając się o Regulamin Dyscyplinarny PZR (§ 7, punkt 4) ukarać Klub RC Arka 
Gdynia karą finansową w wysokości 3000 PLN za brak nadzoru nad zawodnikami podczas zawodów 
odbywających się pod egidą PZR. 
Wysokość kary w odczuciu Komisji powinna być wyższa, jednakże nie dopełnienie pewnych względów 
proceduralnych w zakresie m.in. natychmiastowego poinformowania Klubu o zaistniałym fakcie, ukarania 
zawodników czerwoną kartką przez Sędziego itp. działa w opinii Komisji na korzyść obwinionych.  

---28 czerwca 2013--- 

* Stanowisko KGiD w sprawie zawodników: Bartosz Balcerski, Mateusz Adamski (obaj Posnania Poznań) 
Komisja działając na podstawie "Powiadomienia o ostatecznym wyniku badania antydopingowego" 
przesłanego przez Komisję do Zwalczania Dopingu w Sporcie oraz Regulamin Dyscyplinarny PZR postanawia 
ukarać: 
1) Bartosza Balcerskiego (Posnania Poznań) dyskwalifikacją na okres dwóch lat (2 lata), 
2) Mateusza Adamskiego (Posnania Poznań) dyskwalifikacją na okres dwóch lat (2 lata). 

* Stanowisko KGiD w sprawie zawodnika Radosława Rakowskiego (RC Arka Gdynia) 

http://www.pzrugby.pl/
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Komisja po otrzymaniu w dniu 18.06.2013 r. stanowiska FIRA-AER w sprawie ukarania zawodnika Radosława 
Rakowskiego czerwoną kartką podczas turnieju Mistrzostw Europy 7 w Izraelu, postanawia zgodnie z sugestią 
ukarać w/w odsunięciem - na okres 6 tygodni - od uczestnictwa w zawodach sportowych, rozgrywanych pod 
egidą FIRA-AER i PZR. Kara biegnie od dnia 18.06.2013 r. 
Komisja podtrzymała swą decyzję nie przychylając się do prośby Klubu z dnia 25 czerwca, informując jedynie,  
że zgodnie z obowiązującym regulaminem dyscyplinarnym PZR, zawodnikowi przysługuje możliwość 
ubiegania się o zawieszenie kary po upływie połowy jej pełnego wymiaru.  
 
*Stanowisko KGiD w sprawie zawodnika Mateusza Góreckiego (BBRC Łódź) 
KGiD postanawia ukarać zawodnika Mateusza Góreckiego (BBRC Łódź) dyskwalifikacją na okres 1 roku. 
Zawodnik ten został ukarany czerwoną kartką podczas rozgrywania barażu II (22.06.2013r.) w ramach 
eliminacji do O.O.M. Ww. zawodnik dopuścił się celowego uderzenia przeciwnika w twarz oraz jego słownej 
obrazy. 
 
* Stanowisko KGiD w sprawie zawodnika Szymona Benka (RC Arka Gdynia) 
Komisja działając na podstawie oficjalnego pisma z KS Budowlani Łódź oraz w oparciu o materiał video  
z meczu rozegranego podczas Regionalnego Turnieju Dzieci i Młodzieży do lat 15 (miejsce rozgrywek: Gdynia) 
pomiędzy RC ARKA Gdynia i KS Budowlani Łódź postanawia ukarać zawodnika RC ARKA Gdynia, Szymona 
Benka roczną dyskwalifikacją w oparciu o regulamin dyscyplinarny PZR. Zawodnik ten podczas gry (patrz 
materiał video) wielokrotnie kopnął leżącego na ziemi zawodnika KS Budowlani Łódź.  
 
* Stanowisko KGiD w sprawie zawieszenia kary zawodnika RC Orkana Sochaczew Daniela Pamięty 
Komisja nie przychyliła się do prośby Klubu z 11 czerwca br. o zawieszenie kary dyskwalifikacji młodego 
zawodnika podtrzymując swoje wcześniejsze stanowisko w tej sprawie.    
 
Ponadto Komisja zweryfikowała wyniki rozgrywek eliminacyjnych i barażowych do O.O.M., a stosowna 
informacja opublikowana została na stronie Związku w dniu wczorajszym.   
 
---14 maja 2013--- 
 
* Stanowisko KGiD w sprawie meczu I ligi RzKS Juvenia Kraków - RC ARKA II Gdynia 
Komisja po zapoznaniu się z dokumentami przesłanymi przez w/w Kluby, działając w oparciu o Regulamin 
Dyscyplinarny PZR (§ 12 punkt 7) orzeka wobec RC ARKA II Gdynia karę finansową w wysokości 5000 zł (pięć 
tysięcy złotych), równocześnie weryfikując wynik zawodów jako walkower (25:0) na korzyść RzKS Juvenia 
Kraków. 
 
* Stanowisko KGiD w sprawie meczu Ekstraligi Budowlani Lublin - Orkan Sochaczew (11.05.2013r.) 
Komisja po zapoznaniu się z dokumentami przesłanymi przez w/w Kluby, działając w oparciu o Regulamin 
Dyscyplinarny PZR (§ 12 punkt 7a) orzeka wobec Klubu Orkan Sochaczew karę finansową w wysokości 10.000 
zł (dziesięć tysięcy złotych), równocześnie weryfikując wynik zawodów jako walkower (25:0) na korzyść Klubu 
Budowlani Lublin. 
 
* Stanowisko KGiD w sprawie meczu Pogoń Siedlce - Budowlani SA Łódź (08.05.2013r.) 
Komisja po zapoznaniu się z dokumentami przesłanymi przez w/w Kluby w świetle stanowiska Zarządu PZR  
w sprawie kalendarza rozgrywek, wyjaśnieniami telefonicznymi stron - postanawia działając w oparciu  
o Regulamin Dyscyplinarny PZR ( & 12 punkt 9a ) ukarać w/w kluby karą finansową 5000 zł (pięć tysięcy 
złotych) każdy. Komisja postanawia także działając w oparciu o Regulamin Dyscyplinarny PZR (§ 12 punkt 9a) 
orzec walkower (w tej konkretnej sytuacji) obustronny. 
 
* Stanowisko KGiD w sprawie zawodników: Marek Odoliński (Juvenia Kraków), Daniel Pamięta (Orkan 
Sochaczew) 
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Komisja po zapoznaniu się z prośbami w/w zawodników w sprawie anulowania kary po upływie jej połowy, 
postanawia poprzednie kary uznać za zasadne a ich bieg utrzymać.  
  
---07 maja 2013--- 

* Sprawa zawodnika: Marcin Krześniak 
Zawodnik Marcin Krześniak (Orkan Sochaczew) został ukarany czerwona kartką w dniu 05.05.2013r. – mecz 
Orkan Sochaczew – Budowlani Łódź. W związku z powyższym Komisja opierając się o raport sędziowski oraz 
regulamin dyscyplinarny PZR postanawia odsunąć w/w od udziału w 3 meczach (&11.b). 

* Sprawa zawodnika: Bartosz Kościelski 
Zawodnik Bartosz Kościelski (Budowlani Łódź) otrzymał czerwoną kartkę w meczu Orkan Sochaczew – 
Budowlani Łódź (05.05.2013r.). Komisja opierając się o raport sędziowski oraz  &11.b regulaminu 
dyscyplinarnego PZR postanawia odsunąć w/w od udziału w 3 meczach. 

* Sprawa zawodnika: Karol Pierzak 
Zawodnik  Karol Pierzak (Arka Gdynia) otrzymał czerwoną kartkę w meczu Arka Gdynia – Budowlani Łódź 
(20.04.2013r.). Była ona konsekwencją ukarania w/w 2 żółtymi kartkami (zgodnie z raportem sędziowskim). 
Powyższa sankcja odsuwa w/w od gry w 1 spotkaniu mistrzowskim (&11.c  reg. dysc. PZR). Komisja nie widzi 
podstaw do zwiększenia kary. Paragraf 11.3 regulaminu PZR mówi, że zawodnik, którego sędzia wykluczył  
z gry (czerwona kartka) jest automatycznie zawieszony na okres 14 dni (nie może brać czynnego udziału w 
żadnym meczu). Powyższe sankcje karne zostały zarówno przez Klub jak i zawodnika dotrzymane. 

* Sprawa terminów zaległych spotkań 
Po zapoznaniu się z dokumentacją Komisja Gier i Dyscypliny opierając się o decyzję Zarządu PZR z dnia 
25.04.2013r. dotyczącą nie rozegranych meczów rundy rewanżowej zasadniczej fazy rozgrywek przypomina, 
że wszystkie zaległe mecze muszą być rozegrane w terminie do 22 maja br., a gospodarze spotkań zostali 
zobowiązani do wskazania dat tych spotkań do 30 kwietnia 2013.  
W związku z powyższym Komisja uznała za obowiązujące następujące terminy spotkań: 

08.05.2013r. Pogoń Siedlce – Budowlani SA Łódź, godz. 17.30, stadion w Siedlcach przy ulicy Jana Pawła II, 

11.05.2013r. Budowlani Lublin – Orkan Sochaczew, godz. 14.00, stadion Budowlanych w Lublinie.  

---26 kwietnia 2013--- 

* Decyzja KGiD w sprawie zawodnika: Dariusz Wantoch-Rekowski 
Komisja postanawia zmienić swoje wcześniejsze stanowisko wobec w/w zawodnika, ukaranego czerwoną 
kartką w meczu RC Arka Gdynia - RC Lechia Gdańsk (data rozegrania meczu: 07.04.2013r.). Komisja swoją 
decyzję opiera o ekspertyzę zewnętrzną sytuacji meczowej wydaną przez Pana Michela Lamoulie – wybitnego 
arbitra i edukatora sędziów, aktualnie przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej FIRA-AER.  
W związku z powyższym kara zawodnika Dariusza Wantocha-Rekowskiego zostaje anulowana, a zawodnik 
wraca do gry. Decyzja Komisji wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Warto podkreślić, że weryfikację zdarzenia umożliwił dostarczony Komisji dobrej jakości materiał video z tego 
spotkania. 
 
---17 kwietnia 2013--- 
 
* Sprawa dotycząca zawodnika Piotra Pietrzyka 
Komisja postanawia warunkowo zawiesić wykonywanie kary dyskwalifikacji – okres jednego roku – 
zawodnikowi Piotrowi Pietrzykowi (Orkan Sochaczew). Według KGiD zostały spełnione założenia 
regulaminowe zawarte w Regulaminie Dyscyplinarnym PZR, Rozdziale VII, §27 w brzmieniu: 
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- upłynęło wykonanie co najmniej połowy kary, 
- nastąpiła zadecydowana poprawa w zachowaniu i postawie zawodnika. 
Jednakże Komisja przypomina Zarządowi i zawodnikowi Orkana Sochaczew, że zawieszenie wykonywania 
kary jest li – tylko warunkowe.  
* Sprawa dotycząca sporu o termin meczu pomiędzy: Orkan Sochaczew – AZS AWF Warszawa 
Komisja ustala termin rozegrania meczu Ekstraligi pomiędzy Orkanem Sochaczew a AZS AWF Warszawa na 
20.04.2013 r. (sobota), godz. 17, boisko Orkana Sochaczew w Sochaczewie. 
* Sprawa zawodnika: Dariusz Wantoch-Rekowski (RC Lechia Gdańsk) 
Komisja po zapoznaniu się z raportem sędziowskim zawodów RC Arka Gdynia – RC Lechia Gdańsk (data 
rozegrania meczu 07.04.2013 r.), materiałem video (dwa źródła) oraz pismem od ukaranego czerwoną kartką 
zawodnika postanawia: ukarać Dariusza Wantocha–Rekowskiego (RC Lechia Gdańsk) karą dyskwalifikacji na 
okres 5 meczów. Decyzja została oparta o Rozdział IV, & 11.b, Regulaminu Dyscyplinarnego PZR.  
 
---15 kwietnia 2013--- 
 

* Sprawa zawodników: Przemysław Kubus, Maciej Wilczyński 

Komisja po zapoznaniu się z dokumentami w rzeczonej sprawie, przedstawionymi przez zainteresowane 

Kluby, zdecydowała o: 

- wyrażeniu zgody na reprezentowanie barw „Budowlani” SA Przemysławowi Kubusowi, bez ekwiwalentu za 
wyszkolenie zawodnika dla KS „Budowlani” Łódź, 
- wyrażeniu zgody na reprezentowanie barw „Budowlani” SA Maciejowi Wilczyńskiemu, pod warunkiem 
uregulowania (zgodnie z obowiązującymi stawkami, zatwierdzonymi przez PZR), ekwiwalentu za wyszkolenie 
zawodnika na rzecz KS „Budowlani” Łódź przez „Budowlani” SA.  
Komisja wnioskuje także o wyznaczenie przez PZR terminu uregulowania w/w ekwiwalentu – 14 dni.  

* Stanowisko KGiD w sprawie kalendarza rozgrywek 
Komisja po zapoznaniu się z uwagami, kolegialnie postanowiła przedstawić swoje stanowisko odnośnie 
terminów rozegrania zaległych meczów ligowych do decyzji Zarządu PZR. 
Wyjaśnienie stanowiska Komisji: 
1) Kluby miały czas by przedstawić terminy rozegrania zaległych spotkań, większość tego nie zrobiła. 
2) Komisja brała także pod uwagę możliwość rozgrywania zaległych meczów w środku tygodnia, jednakże 
większość zawodników pracuje i będą mieli trudność z uzyskaniem stosownych zwolnień/zastępstw  
w miejscach swojej pracy zawodowej (już to czynią grając systemem sobota/niedziela). 
3) Stanowisko Komisji jest li - tylko propozycją zmian/nowego terminarza.  W związku z licznymi uwagami 
zdecydowano o oddaniu sprawy do decyzji Zarządu PZR.  
 
* Stanowisko KGiD w sprawie Kacpra Ławskiego 
Z uwagi na nieprzedstawienie przez Klub Budowlani Łódź SA kopii umowy z zawodnikiem Kacprem Ławskim, 
regulującej wzajemne zobowiązania, uważamy że, zawodnik Kacper Ławski ma prawo zamiany barw 
klubowych na zasadzie wolnego transferu, a klub Budowlani Łódź SA winien w trybie natychmiastowym 
wydać zawodnikowi jego licencję zawodniczą. 
 
---10 kwietnia 2013--- 
 
Komisja Gier i Dyscypliny pracująca od kilku dni w składzie: przewodniczący Michał Fijałkowski, Piotr 
Michałowski, Bogdan Pietrak, Henryk Kuczko podjęła pierwsze decyzje: 

* Sprawa spotkania pomiędzy Arka Gdynia – AZS AWF Warszawa zaplanowanego na 23.03.13r. 
Komisja po zapoznaniu się z propozycją RC Arka Gdynia, zaaprobowaną przez AZS AWF Warszawa, wnioskuje 
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o rozegranie zaplanowanego, a nie rozegranego meczu, w terminie 13.04.2012 r. w Gdyni (Narodowy Stadion 
Rugby).  Koszty ekwiwalentu sędziowskiego za w/w spotkanie ponosi AZS AWF Warszawa. 

* Sprawa zmiany barw klubowych przez Pana Kacpra Ławskiego 
Komisja po zapoznaniu się z przedstawioną przez kluby dokumentacją sprawy wnioskuje- poprzez PZR- do 
klubu Budowlani SA o przedstawienie umowy zawodniczej zawartej pomiędzy w/w klubem a zawodnikiem  
w terminie 3 dni od daty otrzymania niniejszej prośby.  

* Sprawa zawodników: Przemysław Kubus, Maciej Wilczyński 
Komisja po zapoznaniu się z pismem otrzymanym od klubu „Budowlani” Łódź wnioskuje – poprzez PZR – o: 
- przekazanie Komisji umowy pomiędzy klubami „Budowlani” Łódź a Budowlanymi SA (dotyczy umowy 
głównej, w rozumieniu Komisji o tzw. współpracy), 
- dokumentu potwierdzającego zerwanie/rozwiązanie w/w umowy, 
- umowy potwierdzającej wypożyczenie w/w zawodników z „Budowlani” Łódź do Budowlani SA. 
Termin 3 dni do daty otrzymania niniejszej prośby.   

* Sprawa dotycząca trenera Posnanii Poznań Dominika Machlika 
Komisja obradująca w poprzednim składzie ukarała w/w odsunięciem od prowadzenia zespołu w 5 meczach 
Ekstraligi (ubiegły sezon). Zgadzamy się ze stanowiskiem Pana M. Niedźwieckiego dotyczącym 
nieprawidłowości przy wypełnianiu dokumentów dotyczących spotkań ligowych (braki danych dotyczących 
trenerów - numery ich licencji trenerskich). Sytuacje takie są niedopuszczalne (patrz: Regulamin 
dyscyplinarny). Za ich  występowanie odpowiadają Kluby. Jednakże w/w przypadek zdaniem Komisji uległ 
przedawnieniu, a prawo nie działa wstecz. 

---12 lutego 2013--- 

Komisja Gier i Dyscypliny PZR postanowiła ukarać Wojciecha Piotrowicza dyskwalifikacją na okres 6 miesięcy, 
tj. do dnia 18 maja 2013 roku z uwagi na wykrycie w jego organizmie substancji niedozwolonej THC.  
Na wymiar kary miały wpływ obszerne wyjaśnienia złożone przez zawodnika przed Komisją oraz 
przedstawione na piśmie zeznania świadków. 

---28 stycznia 2013--- 

1. Na skutek odwołania Marka Odolińskiego Zarząd PZR zobowiązał KGiD do ponownego zbadania sprawy, 
dotyczącej zachowana zawodnika w meczu z Frogs & Co Warszawa z dnia 27 października 2012 roku. 
Komisja, po zapoznaniu się ze stanowiskiem obwinionego zawodnika nie znalazła podstaw do zmiany swojej 
decyzji i ponownie wymierza Markowi Odolińskiemu karę dyskwalifikacji na okres 21 (dwudziestu jeden)  
miesięcy, tj. do dnia 27 lipca 2014 roku, za atak na oko zawodnika drużyny Frogs & CO Warszawa w meczu  
I ligi rugby, w dniu 27 października 2012 roku. Kara dotyczy jedynie gry jako zawodnik, kara nie dotyczy  
wykonywania obowiązków trenerskich. 
W odwołaniu M. Odoliński wskazywał, iż obrażenia zawodnika drużyny przeciwnej mogły powstać w trakcie 
meczu, na skutek innych zdarzeń, gdyż rugby jest grą kontaktową. Zaprzeczał również aby celowo atakował 
oko przeciwnika. Komisja nie uznała tych wyjaśnień za wiarygodne. Z materiału filmowego wynika 
jednoznacznie, iż M. Odoliński zaatakował oko przeciwnika. Obrażenia zawodnika Frogs &CO Warszawa, nie 
mogły również powstać w dalszej części spotkania, gdyż jak wynika z protokołu meczowego, pokrzywdzony 
zawodnik opuścił boisko w 7. minucie meczu, tuż po ataku na jego oko. 
 
2. Odpowiadając na pismo Budowlanych Łódź z dnia 17 stycznia 2013 roku zatytułowanego „Odwołanie” 
Komisja Gier i Dyscypliny PZR informuje, iż nie może ono odnieść jakichkolwiek skutków, gdyż: 
- zostało wniesione po terminie – zgodnie z § 24 ust 1 Regulaminu Dyscyplinarnego odwołanie wnosi się  
w terminie 14 dni, Sebastian Stolarz został ukarany 31 października 2012 roku; 
- Regulamin Dyscyplinarny nie przewiduje możliwości ponownego rozpatrzenia sprawy jedynie z uwagi na 
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upływ połowy kary; kara jest prawomocna stosownie do §25 Regulaminu Dyscyplinarnego; 
- odwołanie powinno być wniesione do Zarządu PZR, a nie do Komisji, co wynika z §14 ust 4 lit. b) Regulaminu 
Dyscyplinarnego. 
Komisja wskazuje również, iż przy wymierzaniu kary S. Stolarzowi nie doszło do „łączenia kar z ubiegłego 
sezonu rozgrywkowego”, co podnosi klub Budowlanych Łódź w swoim piśmie. Komisja, wymierzając karę,  
w oparciu o § 22 ust. 2 Regulaminu Dyscyplinarnego, wzięła pod uwagę dotychczasowe zachowanie 
zawodnika, a więc i zachowanie w meczu z dnia 26 maja 2012 roku, w którym S. Stolarz otrzymał czerwoną 
kartkę i został zawieszony na okres 4 spotkań. 
Komisja chce podkreślić, iż zmiana barw klubowych nie ma żadnego wpływu na ocenę dotychczasowego 
zachowania zawodnika. 

---2 grudnia 2012--- 

Po zapoznaniu się z wyjaśnieniami zawodnika Komisja postanowiła ukarać Dawida Banaszka (RC Arka Gdynia)  
dyskwalifikacją na okres ośmiu miesięcy, tj. do dnia 15 maja 2013 roku, za wykrycie w jego organizmie 
środków niedozwolonych - THC - w trakcie badania po meczu Ekstraligi Rugby w dniu 15 września 2012 roku. 

---27 listopada 2012--- 

Komisja Gier i Dyscypliny postanowiła: 

1. Ukarać Marka Odolińskiego, zawodnika i trenera Juvenii Kraków karą dyskwalifikacji na okres 21 
(dwudziestu jeden) miesięcy, tj. do dnia 27 lipca 2014 roku, za atak na oko zawodnika drużyny Frogs & CO 
Warszawa w meczu I ligi rugby, w dniu 27 października 2012 roku. 
Komisja zajęła się sprawą na skutek wniosku złożonego przez klub Frogs & CO Warszawa. Analiza 
przedstawionych filmów z meczu (z dwóch kamer) jednoznacznie wskazuje, iż Marek Odoliński w sposób 
celowy i bez żadnego powodu, uderzył wyprostowanym kciukiem w oko zawodnika drużyny przeciwnej. 
Uderzenie było silne, na co wskazują przedstawione Komisji zdjęcia oka oraz dokumentacja medyczna. 
Stosownie do postanowień karomierza, atak na oczy rywala jakąkolwiek częścią ręki zagrożony jest karą od 
12 do 36 miesięcy. Wymierzając karę Komisja wzięła pod uwagę, iż atak na oko był celowy, nie został w żaden  
sposób sprowokowany i wykonany w niebezpieczny sposób - uderzenie wyprostowanym kciukiem. 
Komisja nie uwzględniła wniosku Frogs & CO Warszawa dotyczącego przyznania jej walkowera lub 
powtórzenia meczu, gdyż nie przewidują tego przepisy Polskiego Związku Rugby. 
 
2. Ukarać Marc’a Torres’a zawodnika Frogs & CO Warszawa karą dyskwalifikacji na okres 6 miesięcy, tj. do 
dnia 27 kwietnia 2013 roku, za czerwoną kartkę otrzymaną w meczu I ligi rugby z Juvenią Kraków  
rozegranym w dniu 27 października 2012 roku. Marc Torres kopnął w głowę zawodnika Juvenii Kraków. 
Zgodnie z karomierzem kara za kopnięcie przeciwnika w głowę wynosi 6 miesięcy.  

---31 października 2012--- 

Komisja Gier i Dyscypliny Polskiego Związku Rugby postanawiała ukarać Sebastiana Stolarza, zawodnika 
Blachy Pruszyński Budowlani S.A. karą dyskwalifikacji w sześciu meczach, za czerwoną kartkę otrzymaną  
w dniu 20 października 2012 roku w meczu przeciwko RC Orkan Sochaczew.  
Sebastian Stolarz podszedł do przeciwnika i uderzył go głową. Kara została zaostrzona na podstawie § 11 ust. 
2 Regulaminu Dyscyplinarnego PZR, z uwagi na charakter przewinienia. Komisja wzięła również pod uwagę  
fakt, iż jest to kolejne przewinie zawodnika w bieżącym roku, za które został ukarany czerwoną kartką. Za 
zachowanie w meczu z dnia 26 maja 2012 roku zdyskwalifikowano go na okres 4 spotkań. 

---11 października 2012--- 

Komisja Gier i Dyscypliny PZR postanowiła skrócić karę dyskwalifikacji wymierzoną zawodnikowi Pogoni 
Siedlce Danielowi Ambroziakowi za czerwoną kartkę otrzymaną w dniu 24 czerwca 2012 roku i dopuścić 
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zawodnika do gry od dnia 12 października 2012 roku. Spełnione zostały warunki, o których mowa w §27 ust. 
1 Regulaminu Dyscyplinarnego PZR, gdyż upłynęła już połowa kary (dyskwalifikacja obejmowała okres 6 
miesięcy) i doszło do zdecydowanej poprawy w zachowaniu i postawie ukaranego. 

---10 października 2012--- 

Komisja Gier i Dyscypliny PZR postanowiła: 
1. Ukarać zawodnika Orkana Sochaczew Piotra Wawrzyńczaka karą dyskwalifikacji w trzech meczach, za 
czerwoną kartkę otrzymaną w trakcie spotkania Ekstraligi Rugby z AZS-AWF Warszawa, w dniu 29 września 
2012 roku. Piotr Wawrzyńczak uderzył zawodnika AZS-AWF co sprowokowało bójkę. 
 
2. Ukarać zawodnika Orkana Sochaczew Piotra Pietrzyka karą dyskwalifikacji na okres jednego roku, tj. do 
dnia 29 września 2013 roku, za czerwoną kartkę otrzymaną w trakcie spotkania Ekstraligi Rugby z AZS-AWF 
Warszawa, w dniu 29 września 2012 roku. Piotr Pietrzyk w trakcie spotkania popełnił trzy wykroczenia 
dyscyplinarne: groził sędziemu, słownie znieważył sędziego oraz zaatakował zawodnika drużyny przeciwnej. 
Łączna kara została wymierzona w oparciu o §8 ust. 1 Regulaminu Dyscyplinarnego PZR. 
 
3. Ukarać zawodnika AZS-AWF Warszawa Grzegorza Osiadacza karą dyskwalifikacji w jednym meczu, za 
czerwoną kartkę otrzymaną w trakcie spotkania Ekstraligi Rugby z Orkanem Sochaczew, w dniu 29 września 
2012 roku. Grzegorz Osiadacz został zaatakowany kolejno przez dwóch zawodników Orkana Sochaczew  
i podjął jedynie obronę. Komisja uznała to za okoliczności łagodzące, w związku z czym wymierzono najniższą 
możliwą karę za czerwoną kartkę. 
 
4. Ukarać zawodnika AZS Zielona Góra Przemysława Kindrę karą dyskwalifikacji w dwóch meczach, za 
czerwoną kartę otrzymaną w meczu II ligi rugby z RC Częstochowa w dniu 30 września 2012 roku. Komisja 
wzięła pod uwagę fakt, iż Przemysław Kindra został sprowokowany przez zawodnika RC Częstochowa. 

5. Ukarać zawodnika Ogniwa Sopot Filipa Kowalczyka karą dyskwalifikacji w dwóch meczach, za czerwoną 
kartkę otrzymaną w meczu I ligi rugby przeciwko Juvenii Kraków, w dniu 22 września 2012 roku. 

---3 października 2012--- 

W związku z faktem, iż drużyna gospodarzy tj. BBRC Łódź nie dotrzymała 14 dniowego terminu 
powiadomienia o dniu, godzinie i miejscu meczu III rundy II ligi rugby, który powinny się odbyć 
13/14.10.2012, a tym samy naruszyła pkt III ust. 6 Regulaminu II ligi rugby, Komisja Gier i Dyscypliny 
Polskiego Związku Rugby postanowiła wyznaczyć termin spotkania: BBRC Łódź – AZS UZ RC Zielona Góra na  
niedzielę (14.10.2012) o godz. 14:00. 

---1 października 2012--- 

Komisja Gier i Dyscypliny Polskiego Związku Rugby postanowiła: 

1. Ukarać zawodnika RC Lechia Gdańsk, Piotra Piszczka, karą dyskwalifikacji w trzech meczach, za czerwoną 
kartę otrzymaną w meczu Ekstraligi Rugby z RC Arką Gdynia w dniu 22 września 2012 roku. 

2. Ukarać zawodnika RC Arki Gdynia, Jacka Wojaczka, karą dyskwalifikacji w trzech meczach, za czerwoną 
kartę otrzymaną w meczu Ekstraligi Rugby z RC Lechia Gdańsk w dniu 22 września 2012 roku. 
Obaj ukarani zawodnicy byli najaktywniejszymi uczestnikami bójki jaka miała miejsce w trakcie meczu 
pomiędzy RC Lechia Gdańsk a RC Arką Gdynia. 

 

Sezon 2011/2012 
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---26 września 2012--- 

Komisja Gier i Dyscypliny PZR postanowiła ukarać zawodnika RC Lechia Gdańsk Mariusza Wilczuka, karą 
zawieszenia na okres 6 miesięcy, tj. do dnia 18 lutego 2013 roku. Podczas badania przeprowadzonego w dniu 
18 sierpnia 2012 roku w organizmie zawodnika wykryto substancję niedozwoloną THC. W dniu 20 września 
2012 roku zawodnik stawił się przed Komisją i złożył obszerne wyjaśnienia co miało wpływ na wymiar  
orzeczonej kary. 

---10 września 2012--- 

Komisja Gier i Dyscypliny Polskiego Związku Rugby postanowiła: 
 
1. Po zapoznaniu się z wyjaśnieniami zawodnika zawiesić Daniela Pamiętę (Orkan Sochaczew), na okres  
1 roku, tj. do dnia 22 lipca 2013 roku, z uwagi na wykrycie w jego organizmie substancji niedozwolonej, THC. 
 
2. Zawiesić Sylwestra Fojutha zawodnika RC Czarni Pruszcz Gdański na okres trzech turniejów rugby 7  
w których uczestniczyć będzie reprezentowana przez niego drużyna, za czerwoną kartkę otrzymaną w trakcie 
meczu przeciwko Orkanowi Sochaczew, w dniu 18 sierpnia 2012 roku, rozgrywanego w ramach MPS7. Po 
dobiegnięciu do przegrupowania zawodnik uderzył pięścią zawodnika drużyny przeciwnej, co doprowadziło 
do bijatyki pozostałych zawodników przebywających na boisku. 
 
3. Zawiesić Macieja Olaszczyka zawodnika Włókniarza Zgierz na okres trzech turniejów rugby 7 w których 
uczestniczyć będzie reprezentowana przez niego drużyna, za czerwoną kartkę otrzymaną w trakcie meczu 
przeciwko Ogniwu Sopot, w dniu 18 sierpnia 2012 roku, rozgrywanego w ramach MPS7. Zawodnik uderzył 
przeciwnika pięścią w tył głowy po zakończeniu przegrupowania. 
 
4. Na wniosek RC Lechia Gdańsk, Komisja wyjaśnia, iż kara, na mocy której został zawieszony Mirosław Klusek 
dotyczy jedynie zawodów rozgrywanych w 15-osobowej odmianie rugby. Wynika to wprost z §11 ust. 6 
Regulaminu Dyscyplinarnego PZR. 

---21 sierpnia 2012--- 

Komisja Gier i Dyscypliny Polskiego Związku Rugby postanowiła: 
1. Ustalić wynik meczu II Ligi Rugby pomiędzy RC Częstochowa a Posnanią II Poznań jako walkower 25:0 dla 
drużyny RC Częstochowa. Drużyna Posnani II Poznań nie stawiła się na mecz. 
Komisja przyjęła do wiadomości wyjaśnienia Posnanii dotyczące przyczyn nieprzybycia na zawody  
i postanowiła odstąpić od wymierzenia kary finansowej. 

2. Ukarać Kamila Simionkowskiego, zawodnika Arki II Gdynia, karą dyskwalifikacji w 1 meczu, z uwagi na 
ukaranie czerwoną kartką w meczu pomiędzy Arką II Gdynia a Skrą Warszawa w dniu 26 maja 2012 roku.  
Czerwona kartka została pokazana przez sędziego w konsekwencji ukarania drugą żółtą kartką. Stosownie do 
§11 ust. 1 lit c. Regulaminu  Dyscyplinarnego kara dyskwalifikacji wynosi w tej sytuacji co najmniej 1 
mecz. Komisja nie znalazła podstaw do zaostrzenia kary. 

3. Ukarać Sebastiana Stolarza, zawodnika Skry Warszawa, karą dyskwalifikacji w 4 meczach za czerwoną 
kartkę otrzymaną w meczu Arka II Gdynia - Skra Warszawa z dnia 26 maja 2012 roku. Po odgwizdaniu  
przewinienia (karnego) w ataku, za nie odłożenie piłki, zawodnik wstał i agresywnie ruszył w kierunku 
sędziego głównego, rzucając przekleństwami, wyzywając sędziego i wulgarnie komentując decyzję. Kara  
została zaostrzona stosownie do postanowień §12 ust. 2 Regulaminu Dyscyplinarnego. 

4. Ukarać Patryka Kowalczyka i Jarosława Michalaka zawodników RC Raba Niżna oraz Kacpra Paruszewskiego 
zawodnika RC Lechia Gdańsk karami 6 tygodni dyskwalifikacji, do dnia 2 września 2012 roku, za czerwone  
kartki otrzymane w meczu OOM pomiędzy RC Raba Niżna a RC Lechia Gdańsk w dniu, 22 lipca 2012 roku. 
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5. Ukarać Arkadiusza Janeczko, zawodnika Budowalnych Lublin, karą dyskwalifikacji na okres 3 miesięcy, tj. 
do dnia 2 października 2012 roku, za czerwoną kartkę otrzymaną po meczu MPJ z dnia 2 sierpnia 2012  
roku pomiędzy Budowlanymi Lublin a Lechią Gdańsk. Zawodnik po zakończeniu meczu w wulgarny sposób 
komentował sposób prowadzenia meczu przez sędziego. 

W dniu 18 sierpnia Zarząd Związku rozpatrzył odwołanie od decyzji KGiD złożone przez trenera Posnanii – 
Dominika Machlika. Zapoznając się z wyjaśnieniami zainteresowanego oraz przedstawicieli Komisji Zarząd nie 
znalazł podstaw do zmiany wymiaru zastosowanej sankcji. 

---6 sierpnia 2012--- 

Postanowienia Komisji dotyczące rozgrywek w sezonie 2011/2012: 

1. Ukarać trenera Posnanii Poznań, Dominika Machlika, karą odsunięcia od prowadzenia zespołu Posnanii 
Poznań w pięciu kolejnych meczach za czerwoną kartkę otrzymaną w trakcie meczu z Budowlanymi Łódź,  
w dniu 9 czerwca 2012 roku. Kara liczona jest od dnia 23 czerwca 2012 roku, z uwagi na fakt, iż w okresie 
pomiędzy 9 a 23 czerwca, pomimo ukarania czerwoną kartką trener prowadził drużynę w dwóch spotkaniach. 
Wysokość kary uzasadniona jest faktem, iż Dominik Machlik wielokrotnie i w sposób niecenzuralny 
krytykował decyzje sędziego zawodów oraz ubliżał jednemu z zawodników gości. W ocenie Komisji uzasadnia 
to zaostrzenie kary związanej z otrzymaniem czerwonej kartki. 

2. Ustalić wynik spotkania o 3. miejsce I Ligii Rugby, pomiędzy RC Czarni Pruszcz Gdański a RKS Skra 
Warszawa, jako walkower 25:0 dla zespołu RC Czarni Pruszcz Gdański. Mecz nie odbył się w dodatkowym, 
wyznaczonym przez KGiD PZR terminie, gdyż drużyna RKS Skra Warszawa nie stawiła się na meczu. Po 
zapoznaniu się z wyjaśnieniami RKS Skra Warszawa, komisja odstąpiła od wymierzenia kary finansowej. 

3. Ukarać Daniela Ambroziaka karą dyskwalifikacji na okres sześciu miesięcy za czerwoną kartkę otrzymaną  
w meczu pomiędzy Pogonią Siedlce i Skrą Warszawa. Daniel Ambroziak w trakcie rucka kopnął leżącego na 
ziemi zawodnika Skry w tył głowy. Czynność tą powtórzył również już po komendzie sędziego przerywającej 
grę. 

 4. Ukarać Marka Płonkę, trenera Lechii Gdańsk, karą odsunięcia od prowadzenia zespołu Lechii Gdańsk  
w czterech kolejnych meczach, niezależnie od rodzaju rozgrywek. Kara została wymierzona za słowną obrazę 
sędziego meczu finałowego Pucharu Polski. Kara została orzeczona w wymiarze czterech spotkań, z uwagi na 
ilość i charakter inwektyw kierowanych pod adresem sędziego. 

5. Ukarać Mirosława Kluskę, zawodnika Lechii Gdańsk, karą zwieszenia na okres trzech kolejnych meczy. Kara 
została wymierzona za słowną obrazę sędziego meczu finałowego Pucharu Polski. 

6. Sprawa ukarania Rafała Wojcieszaka przekazać Zarządowi Polskiego Związku Rugby. W ocenie Komisji kara 
zawieszenia dla Rafała Wojcieszaka za czynną, fizyczką napaść na sędziego meczu finałowego Pucharu Polski, 
powinna przekroczyć 5 lat. Zgodnie z treścią §16 ust. 1 lit b) Regulaminu Dyscyplinarnego tego rodzaju karę 
może orzec jedynie Zarząd PZR. 

7. Zawiesić Adama Offerczaka, zawodnika Orkana Sochaczew, na okres dwóch lat, z uwagi na wykrycie w jego 
organizmie substancji zabronionej THC . Adam Offerczak został poddany badaniu po meczu ligowym  
z Budowlanymi Łódź S.A. w Sochaczewie w dniu 12 maja 2012 roku. Zawodnik nie złożył żadnych wyjaśnień 
dotyczących pochodzenia zabronionego środka w jego organizmie, nie zażądał również zbadania próbki B. 

---31 maja 2012--- 

W dniach 29-31 maja Komisja Gier i Dyscypliny podjęła kolejne decyzje dotyczące poniższych spraw. 
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Po rozpoznaniu wniosku Rugby Club "Czarni" w Bytomiu Komisja nie wyraża zgody na udział wskazanych we 
wniosku zawodniczek w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików. 
Udział dziewcząt tej kategorii wiekowej zawodów byłby niezgodny z Regulaminem Polskiej Federacji Sportu 
Młodzieżowego w odniesieniu do rugby. Ponadto w ocenie Komisji nie jest wskazane, aby chłopcy i 
dziewczęta w wieku 14 i 15 lat rozgrywali wspólne zawody. Wynika to z różnic w rozwoju zarówno 
psychicznym jak i fizycznym dziewcząt i chłopców w tym wieku. 
Komisja zwraca również uwagę, iż kwestia wspólnego rozgrywania spotkań przez dziewczęta i chłopców 
powinna zostać jednoznacznie uregulowana w przepisach Polskiego Związku Rugby. 
Zdaniem Komisji nie ma natomiast przeszkód aby chłopcy i dziewczęta rozgrywali wspólne zawody w 
kategorii żak oraz mini-żak". 

Ponadto Komisja postanowiła: 
1.1. Zweryfikować wynik meczu I ligi rugby pomiędzy Ogniwem Sopot a BBRC Łódź jako walkower (25:0) dla 
drużyny Ogniwa Sopot. 
1.2. Ukarać drużynę BBRC Łódź karą 5.000 zł (pięć tysięcy złotych). 
Drużyna BBRC Łódź nie stawiła się na mecz I Ligi Rugby, co oznacza, iż wynik meczu weryfikuje się jako 
walkower. Zgodnie z §12 ust. 7 lit. c) Regulaminu Dyscyplinarnego PZR: „Za nieprzybycie na mecz centralnych 
rozgrywek seniorów wymierza się karę: c) I liga – 5.000 zł (pięć tysięcy złotych).”  
Był to już drugi walkower orzeczony przeciwko BBRC Łódź w rundzie wiosennej obecnego sezonu.  
Komisja nie znalazła żadnych podstaw do odstąpienia od wymierzenia kary finansowej. 
2. Ukarać zawodnika Budowlanych Lublin Tomasza Jóźwika karą dyskwalifikacji na okres 3 (trzech) meczów za 
czerwoną kartkę otrzymaną w meczu Ekstraligi Rugby z AZS-AWF Warszawa w dniu 26 maja 2012 roku. 
Tomasz Jóźwik po zejściu z boiska na skutek zmiany, w sposób niecenzuralny komentował decyzje sędziego 
zawodów Grzegorza Michalika. Stosownie do §12 ust. 2 Regulaminu Dyscyplinarnego PZR minimalna kara  
wynosi w tej sytuacji 3 mecze dyskwalifikacji. 
3. Wyrazić zgodę, na rozegranie meczu pomiędzy RzKS Juvenia Kraków a AZS AWF Warszawa 7 czerwca 2012 
roku o godzinie 14.00. 
4. Wyrazić zgodę na rozegranie meczu pomiędzy RC Arka II Gdynia a BBRC Łódź 17 czerwca 2012 roku o 
godzinie 13.00. 
Daty obu spotkań zostały uzgodnione przez zainteresowane drużyny i Komisja nie widzi powodów aby nie 
wyrazić zgody na ich rozegranie w zaproponowanych terminach. 

---29 maja 2012--- 

Komunikat Komisji Gier i Dyscypliny Polskiego Związku Rugby. 
Komisja postanowiła: 
1.1. Zweryfikować wynik meczu II Ligii Rugby z dnia 28 kwietnia 2012 roku pomiędzy AZS UZ Haust Zielona 
Góra a RK WDA Świecie jako walkower 0:25 dla RK WDA Świecie. 
1.2. Ukarać sędziego głównego meczu Jakuba Szczepańskiego karą nagany oraz zakazem wykonywania 
funkcji sędziego przez okres 6 (sześciu) miesięcy na wszystkich szczeblach rozgrywek organizowanych przez 
Polski Związek Rugby. 
1.3. Ukarać sędziego liniowego Mariusza Chwiałkowskiego karą upomnienia. 
W meczu po stronie drużyny AZS UZ Haust Zielona Góra zagrał zawodnik nieuprawniony – Mariusz 
Chwiałkowski. Stosownie do §12 ust. 8 Regulaminu Dyscyplinarnego PZR jest to podstawą do zweryfikowania 
meczu jako walkowera. 
Mariusz Chwiałkowski był sędzią liniowym spotkania. Niezależnie od wydarzeń na boisku oraz kierowanych 
do niego próśb nie miał prawa wystąpić w tym meczu jako zawodnik. Po zapoznaniu się z wyjaśnieniami  
sędziego liniowego KGiD PZR postanowiła wymierzyć jedynie karę upomnienia. 
Zgodnie ze złożonymi wyjaśnieniami, sędzia główny spotkania Jakub Szczepański zauważył, iż sędzia liniowy 
występuje na boisku, jako zawodnik jednej z drużyn, dopiero wówczas, gdy zdobył on punktu z przyłożenia. 
Okoliczność ta oznacza, iż sędzia główny w sposób dalece niewystarczający obserwował wydarzenia na 
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boisku i w związku z tym nie podejmował właściwych decyzji. Zachowanie takie jest niedopuszczalne i  
nie będzie tolerowane przez Komisję. Treść protokołu nie potwierdza również pisemnych wyjaśnień sędziego,  
jakoby wynik meczu został zweryfikowany jako walkower dla drużyny gości, z uwagi na spóźnienie 
gospodarzy. Z protokołu wynika, iż mecz został rozegrany. 
2. Ukarać zawodnika Posnanii Poznań, Pawła Najdka, karą dyskwalifikacji na okres 6 lat. 
Podczas kontroli antydopingowej w dniu 24 marca 2012 roku, po meczu z Budowlanymi Lublin, w organizmie 
zawodnika wykryto Metyloheksanaminę.  
Zawodnik zrezygnował ze złożenia ustnych wyjaśnień przed Komisją. Wysokość orzeczonej kary wynika  
z faktu, iż Paweł Najdek był już w przeszłości karany za wykrycie w jego organizmie niedozwolonych  
substancji. 
3. Zweryfikować wynik meczu II Ligi Rugby z dnia 12 maja 2012 roku, RK WDA Świecie – Posnania II Poznań 
jako walkower 25:0 dla drużyny RK WDA Świecie. Drużyna gości nie stawiła na boisku rywala w wyznaczonym  
terminie. Data i godzina meczu znana była z odpowiednim wyprzedzeniem drużynie gości. 
KGiD PZR nie uwzględniła wniosku Posnanii II Poznań o zmianę terminu meczu i zobowiązała drużyny do 
rozegrania spotkania w dniu 12 maja 2012 roku, wobec tego nie sposób zgodzić się z treścią pisma Posnanii II  
Poznań z dnia 11 maja 2012 roku, w którym stwierdzono, iż drużyna ta nie dostała oficjalnej informacji o 
meczu. 
4. Wyrazić zgodę na rozegranie meczu XIV kolejki Ekstraligi Rugby pomiędzy RC Lecha Gdańsk, a RC Orkan 
Sochaczew w ustalonym przez drużyny terminie, tj. 23 maja 2012 roku. 
5. Ukarać zawodnika Posnanii Poznań, Dominika Zduna, karą odsunięcia od udziału w trzech meczach za 
czerwoną kartkę otrzymaną w dniu 12 maja 2012 roku w meczu z Arką Gdynia. Zawodnik otrzymał czerwoną 
kartkę za niecenzuralne komentowanie decyzji sędziego, który uprzednio ukarał do żółtą kartką. Stosownie 
do §12 ust. 2 Regulaminu Dyscyplinarnego PZR minimalną karą w tej sytuacji jest odsunięcie od 3 spotkań. 
Komisja wzięła pod uwagę skruchę zawodnika i fakt, że po meczu przeprosił sędziego za swoje emocjonalne 
zachowanie. 
6. Wyrazić zgodę na zmianę terminu meczu X rundy II Ligii Rugby pomiędzy RC Częstochowa a RK Wdą 
Świecie na 9 czerwca 2012 roku. Obie drużyny wyraziły zgodę na zmianę terminu meczu, a wniosek został  
złożony w terminie, wobec czego nie było podstaw do odmowy. 

---14 maja 2012--- 

Po zapoznaniu się ze złożonymi wnioskami oraz stanowiskami zainteresowanych stron, Komisja Gier  
i Dyscypliny Polskiego Związku Rugby postanowiła: 
1.Ustalić wynik meczu II Ligi Rugby pomiędzy zespołami Alfa Transand Bydgoszcz - Posnania II Poznań jako 
walkower 25 : 0 dla zespołu Alfa Transand Bydgoszcz. 
Po zapoznaniu się ze stanowiskiem klubu Posnania II Poznań oraz biorąc pod uwagę wcześniejsze 
zawiadomienie drużyny przeciwnej oraz sędziego o tym, iż zawodnicy tego klubu nie stawią się na mecz 
Komisja postanowiła warunkowo odstąpić od wymierzenia klubowi Posnania II Poznań kary finansowej. 
2. Komisja nie wyraża zgody na zaliczenie wyniku meczu Ekstraligi Rugby pomiędzy RC Lechia Gdańsk i Rugby 
Club Orkan Sochaczew również jako wyniku meczu półfinałowego Pucharu Polski. Komisja zwraca uwagę, iż 
oba klubu zgłosiły się zarówno do rozgrywek ligowych jak i Pucharu Polski, a są to dwa różne rodzaje 
rozgrywek. Zgodnie z Regulaminem Pucharu Polski, pkt. II ust. 1 udział w rozgrywkach Pucharu Polski jest 
dobrowolny. Zarówno Regulamin Ekstraligi jak i Pucharu Polski nie przewidują rozegrania jednego meczu  
i zaliczenia jego wyniku jako rozstrzygnięcia w dwóch rozgrywkach. 
Komisja ma świadomość, iż tego rodzaju praktyki zdarzały się we wcześniejszych latach, brak jest jednak 
jakichkolwiek podstaw, aby były one kontynuowane. Jest to bowiem niezgodne z regulaminami i nie 
prowadzi do promocji rugby w Polsce, gdyż zmniejsza liczbę rozegranych meczy pomiędzy czołowymi 
polskimi drużynami. 
3. Komisja nie wyraża zgody na zmianę terminu meczu II Ligi Rugby pomiędzy RK Wda Świecie – Posnania II 
Poznań wyznaczonego na 12 maja 2012 roku i zobowiązuje drużyny do rozegrania meczu we wcześniej  
ustalonym terminie. Zgodnie z pkt. III ust. 8 Regulaminu II Ligi Rugby drużyna gości na 10 dni przed terminem 



Komisja Gier i Dyscypliny pzrugby.pl 

 

 
20 

meczu ma m.in. obowiązek potwierdzić przyjazd w określonym terminie. Oznacza to, iż wszelkie prośby o 
zmianę terminu meczu powinny być również składne najpóźniej 10 dni przed terminem meczu. Wniosek 
klubu Posnania II Poznań o zmianę terminu meczu wyznaczonego na 12 maja 2012 roku został złożony 8 maja  
2012 roku, a więc z oczywistym przekroczeniem regulaminowego terminu. Ponadto drużyna gospodarzy nie 
wyraziła zgody na przełożenie meczu, co w ocenie Komisji jest warunkiem koniecznym uwzględniania tego 
rodzaju prośby. 
Ponadto zostały podjęte decyzje w sprawach dotyczących minionych wydarzeń, o których zainteresowani 
zostali już poinformowani. 
4. Po za poznaniu się z protokołem meczowym oraz wyjaśnieniem klubu BBRC Łódź w sprawie przyczyn braku 
opieki medycznej na meczu I ligi rugby z RKS Skra Warszawa, który miał się odbyć w dniu 14 kwietnia 2012 
roku, Komisja postanowiła - zweryfikować wynik meczu jako walkower dla drużyny SKRA Warszawa,  
wynik meczu BBRC - RKS Skra Warszawa 0:25. Z uwagi na wyczerpujące wyjaśnienia BBRC Łódź warunkowo 
odstąpić od wymierzenia kary pieniężnej i udzielić nagany BBRC Łódź. 
Z protokołu meczowego wynika, iż mecz między drużynami się nie odbył. Został rozegrany jedynie sparing.  
W związku z tym pomimo wysokiego zwycięstwa RKS Skra Warszawa nie jest możliwe, zastosowanie 
paragrafu 45 ust. 2 z rozdziału V Przepisów PZR i pozostawienie wyniku osiągniętego na boisku. 
5. Po zapoznaniu się z prośbą Miejskiego Klubu Sportowego "Pogoń" Siedlce, z dnia 23 kwietnia 2012 roku,  
o przełożenie meczu I ligi Rugby RC Arka Gdynia - MKS Pogoń Awenta Siedlce, z dnia 29 kwietnia 2012 roku  
na dzień 6 maja 2012 lub 19 lub 20 maja 2012 roku, Komisja Gier i Dyscypliny Polskiego Związku Rugby 
odmawia zmiany terminu meczu i zobowiązuje obie drużyny do rozegrania spotkania w dniu 29 kwietnia 
2012 roku. 
Zgodnie z paragrafem 14 rozdziału V Przepisów Polskiego Związku Rugby prośba o zmianę terminu meczu 
może być wniesiona najpóźniej 14 dni przed wyznaczoną datą zawodów. Wniosek wpłyną do PZR na 6 dni 
przed terminem meczu. Ponadto wskazana we wniosku przyczyna - ślub jednego z zawodników i chęć 
uczestniczenia w ślubie przez wszystkich członków drużyny - była niewątpliwie znana na długo przed 
złożeniem wniosku i nie zachodzi żadna nadzwyczajna sytuacja, która umożliwiałaby zmianę terminu meczu. 

---16 marca 2012--- 

Komisja zapoznała się ze stanowiskiem klubów R.C. Czarni Pruszcz Gdański oraz MKS Pogoń Siedlce w sprawie 
składów, w jakich powinien zostać rozegrany zaległy mecz I ligi rundy jesiennej sezonu 2011/2012. 
Komisja postanowiła zobowiązać zainteresowane kluby do rozegrania zaległego spotkania w składach 
zgłoszonych do rozgrywek rundy wiosennej sezonu 2011/2012. Do gry w meczu będą uprawnieni zawodnicy 
aktualnie reprezentujący barwy obu klubów. 
Obydwa kluby grały już w tym roku mecze przełożone z rundy jesiennej w aktualnych składach 
(10/11.03.2012 Pogoń Siedlce – Juvenia Kraków; Czarni Pruszcz Gdański – Lechia Gdańsk).  

Wyczerpuje to tym samym możliwość innego rozwiązania niż rozgrywanie wszystkich spotkań w  rundzie 
wiosennej 2012 roku zawodnikami uprawnionymi do gry w danym klubie w rundzie wiosennej 2012 roku. 

---16 listopada 2011--- 

W dniu 09.11.2011 Komisja podjęła kilka decyzji dotyczących rozgrywek i zawodników naruszających przepisy  
gry i regulacje antydopingowe.  

 * Wobec braku zgody RC Arka II Gdynia na rozegranie nieodbytego meczu I ligi w terminach 
zaproponowanych przez gospodarza spotkania – warszawską Skrę Komisja podtrzymała wcześniejszą decyzję 
o zweryfikowaniu zawodów jako walkowera dla RKS Skra Warszawa. 

* Tomasz Kwast (AZS AWF Katowice) - zakaz gry w najbliższych trzech turniejach rugby 7 z udziałem AZS AWF 
Katowice za czerwoną kartkę otrzymaną w turnieju Polskiej Ligi Rugby 7 we Wrocławiu, 05.11.2011 r. 
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* Rafał Janeczko (Lechia Gdańsk) - w oparciu o przedstawione wyjaśnienia i opinię Komisji do Zwalczania 
Dopingu w Sporcie zawodnik został ukarany 6-miesięczną dyskwalifikacją (do 18.04.2012) za wykrycie w jego 
organizmie niedozwolonych środków (THC) po meczu ligowym z Arką Gdynia w dniu 17 września 2011 r. 

---26 października 2011--- 

* Zweryfikowano datę obowiązywania kary zawieszenia dla Krzysztofa Banaszka (KS Budowlani Lublin).  
Jej ostateczny termin to 15.03.2012, tj. 6 miesięcy od daty otrzymania przez biuro PZR informacji z Komisji do 
Zwalczania Dopingu w Sporcie o naruszeniu przepisów antydopingowych przez ww. zawodnika. 

* Tomasz Świadek (RzKS Juvenia Kraków) - w oparciu o przedstawione wyjaśnienia i opinię Komisji do 
Zwalczania Dopingu w Sporcie zawodnik został ukarany 6-miesięczną dyskwalifikacją (do 30.03.2012) za 
wykrycie w jego organizmie niedozwolonych środków (oxylofryna, metylheksanamina) po meczu ligowym  
z Budowlanymi Łódź w dniu 27 sierpnia 2011 r. 

* W związku ze zgodnym wyrażaniem przez kluby woli rozegrania nieodbytych meczów w Pucharze Polski: 
Budowlani S.A. Łódź v Orkan Sochaczew i Pogoń Siedlce v Juvenia Kraków Komisja zgodziła się na ich 
rozegranie przed startem rundy wiosennej rozgrywek ligowych.  

* Uwzględniając stanowisko warszawskiej Skry w sprawie prośby Arki II Gdynia o możliwość rozegrania 
nieodbytego meczu I ligi z dnia 8 października br. Komisja uznała, że spotkanie może zostać rozegrane  
w terminie 12 lub 19 listopada br., a goście zobowiązani są do pokrycia kosztów organizacji meczu.  
Ostateczną decyzję w tej sprawie Arka zobowiązana jest przedstawić do 3 listopada br. 

* Wobec trwającej wymiany korespondencji pomiędzy klubami w sprawie nieodbytego meczu I ligi Czarni 
Pruszcz Gdański v Pogoń Siedlce podjęcie ostatecznej decyzji w tej sprawie Komisja odłożyła do swego 
następnego posiedzenia. 

---12 października 2011--- 

* Krzysztof Hotowski (Budowlani S.A. Łódź) - w oparciu o przedstawione wyjaśnienia i opinię Komisji do 
Zwalczania Dopingu w Sporcie zawodnik został ukarany naganą za wykrycie w jego organizmie 
niedozwolonych stymulantów po finałowym meczu z Arką Gdynia w dniu 18 czerwca 2011 r. 
* Krzysztof Banaszek (KS Budowlani Lublin) - w oparciu o przedstawione wyjaśnienia i opinię Komisji do 
Zwalczania Dopingu w Sporcie zawodnik został ukarany 6-miesięczną dyskwalifikacją (do 20.02.2012) za 
wykrycie w jego organizmie niedozwolonych środków (THC) po meczu ligowym z Orkanem Sochaczew w dniu 
20 sierpnia 2011 r. 
* Komisja zweryfikowała nierozegrane mecze I ligi: RKS Skra Warszawa v RC Arka II Gdynia i Czarni Pruszcz 
Gdański v MKS Pogoń Siedlce z dnia 8.10.2011 jako walkowery dla gospodarzy. Drużyny, które nie dotarły na 
zawody podlegają karom przewidzianym regulaminem rozgrywek. 
* Komisja zweryfikowała spotkanie II ligi RC Częstochowa v Frogs&Co Warszawa z dnia 25.09.2011 jako 
walkower dla gospodarzy. Jednak wobec stawienia się drużyny z Warszawy na zawodach i rozegraniu gry 
treningowej postanowiono odstąpić od nałożenia kary finansowej przewidzianej regulaminem rozgrywek. 
* Na wniosek trenera kadry narodowej 7 oraz prośbę RC Lechia Gdańsk, której pięciu zawodników (w tym 
czterech z formacji ataku) otrzymało powołania do kadr narodowych Komisja Gier i Dyscypliny postanowiła 
zmienić termin grupowego meczu w ramach Pucharu Polski z 16 na 19 października, obligując gospodarzy do 
bezzwłocznego wyznaczenia godziny rozpoczęcia spotkania. 
* Wobec braku zgody MKS Pogoń Siedlce na prośbę RzKS Juvenia Kraków o zmianę terminu meczu 
pucharowego i braku wyraźnych powodów dla których miałoby do tego dojść Komisja podtrzymała 
wyznaczoną datę (16.10. 2011 godz. 13.00) jako termin rozegrania tego spotkania. 
* Na prośbę AZS UZ RC Zielona Góra wyrażono zgodę na rozegranie meczu II serii gier: RK Wda Świecie – AZS 
UZ RC Zielona Góra przed startem rundy wiosennej rozgrywek II ligi. Ustalony termin meczu powinien zostać 
przekazany do biura Związku w najkrótszym możliwym terminie. 
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---15 września 2011--- 

Na podstawie wpisów arbitra w protokole zawodów oraz relacji TVP Kraków z zawodów na stadionie Juvenii 
Komisja, na posiedzeniu w dniu 14 września, postanowiła o nałożeniu poniższych kar:    
* Robert Kuźmiński (Lechia Gdańsk) - odsunięcie od 3 meczów mistrzowskich za czerwoną kartkę otrzymaną 
w meczu Ekstraligi z Juvenią Kraków w dniu 03.09.2011 r.  
* Konrad Jarosz (Juvenia Kraków) - odsunięcie od 3 meczów mistrzowskich za czerwoną kartkę otrzymaną 
w meczu Ekstraligi z Lechią Gdańsk w dniu 03.09.2011 r.  
* Robert Kwiatkowski (Lechia Gdańsk) - odsunięcie od 5 meczów mistrzowskich za czerwoną kartkę 
otrzymaną w meczu Ekstraligi z Juvenią Kraków w dniu 03.09.2011 r.  
* Rafał Lademann i Grzegorz Janiec (obaj Lechia Gdańsk) – upomnienie, które spowoduje automatyczne 
zawyżenie kary w przypadku ukarania któregoś z zawodników w kolejnych spotkaniach. 
* Postanowiono też upomnieć kierownictwo R.C. Lechia Gdańsk i sędziego zawodów Mirosława 
Szczepańskiego o konieczności starannego wypełniania protokołu meczowego ze szczególnym zwracaniem 
uwagi na posiadanie przez zawodników koszulek z numerami zgodnymi z wpisem w protokole.   


