Decyzja:
W odpowiedzi na skargę Pana Ireneusza Bukowieckiego z dnia 12.01.2020 r. dotyczącą
niedopuszczenia zawodnika PKS GWARDIA Szczytno do startu w biegu na 300 m informujemy,
iż członkowie Zarządu Wojewódzkiego Kolegium Sędziów Kujawsko-Pomorskiego Związku
Lekkoatletyki zapoznali się ze wszystkimi dostępnymi materiałami, zeznaniami naocznych świadków
oraz z wytłumaczeniem Kolegi Wojciecha Lacha przysłanym drogą elektroniczną, w wyniku czego
podjęli decyzję o zawieszeniu sędziego Wojciecha Lacha w pełnieniu obowiązku sędziego
do 15.10.2020 r., czyli do końca kadencji Zarządu.
Uzasadnienie:
Zdaniem Członków Zarządu zachowanie Kolegi Wojciecha Lacha było nieproporcjonalne
do zaistniałej sytuacji. Zawodnik został dopuszczony do startu przez sędziów bramki.
Rzeczywiście, nie posiadał drugiego numeru w formie papierowej, ale z powodu jego zniszczenia,
a nie zaniedbania. Miał jednak napisany kredą numer na koszulce, który jak stwierdził sam sędzia,
po poprawce był widoczny. Po mało kulturalnej wymianie zdań (co należy stanowczo podkreślić),
Kolega Wojciech Lach polecił starterowi, aby rozpoczął procedurę startu bez tego zawodnika.
Podjął tę decyzję w momencie, gdy zawodnikowi przyczepiano inny komplet dwóch numerów, które
zostały pożyczone przez zawodnika z innego klubu. Wystarczyło wstrzymać na chwilę start,
do momentu podejścia zawodnika do bloku startowego. Uważamy, że postępowanie ww. sędziego nie
było zgodne z obowiązującymi regułami oraz regulaminami i spowodowało niepotrzebny stres
młodego zawodnika, jak również pozostałych startujących znajdujących się na tych zawodach.
My jako sędziowie nie utożsamiamy się z takim zachowaniem kolegi. Należy podkreślić,
że jako sędziowie oprócz przestrzegania przepisów lekkoatletycznych pełnimy również funkcję
edukacyjną, a same zawody lekkoatletyczne, w ramach współzawodnictwa wymagają wzajemnego
szacunku. Podkreślamy, że bezspornym jest fakt, że zawodnik na miejscu startu stawił się
z nieregulaminową liczbą numerów, ale podjęto działania, wykazując dobrą wolę, aby ten stan rzeczy
zmienić i zmniejszyć negatywne skutki płynące z tego powodu. Nie do przyjęcia jest jednak forma
komunikacji, jaka zaistniała między wspomnianym sędzią a osobami, które związane były
z zawodnikiem, nad czym ubolewamy.
Jednocześnie przypominamy wszystkim trenerom, opiekunom oraz samym startującym,
aby zawsze przed zawodami zapoznawali się z ich regulaminem i na bieżąco orientowali się
w przepisach. Jako sędziowie służymy wiedzą i pomocą.
Pouczenie:
Od decyzji Zarządu WKS KPZLA przysługuje pisemne odwołanie do organu wyższego,
tj. Centralnego Kolegium Sędziów PZLA w terminie 7 dni od daty powiadomienia.
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