- Komisja Gier i Dyscypliny Polskiego Związku Rugby -

Dnia 13 listopada 2019 r.

ORZECZENIE
w postępowaniu dyscyplinarnym
Komisja Gier i Dyscypliny Polskiego Związku Rugby, w składzie:
1. Jakub Sieradzki – Przewodniczący,
2. Adrian Chróściel – Członek,
3. Krzysztof Gdaniec – Członek,
po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 13 listopada 2019 r. sprawy dotyczącej
weryfikacji wyniku meczu I Ligi Rugby pomiędzy Rugby Białystok, a RC Legia
Warszawa, rozegranego w dniu 14 września 2019 r. na podstawie art. 73
Przepisów Polskiego Związku Rugby dotyczących ewidencji, przynależności i
zmiany barw klubowych zawodników, zasad licencyjnych oraz organizacji
zawodów we wszystkich odmianach rugby postanawia:
1) zweryfikować wynik mecz I Ligi Rugby pomiędzy Rugby Białystok, a RC Legia
Warszawa, rozegranego w dniu 14 września 2019 r. i ustalić wynik spotkania
jako 70:0 dla Rugby Białystok.

Uzasadnienie
W dniu 14 września 2019 r. odbył się mecz I Ligi Rugby pomiędzy Rugby
Białystok oraz RC Legia Warszawa, którego sędzią głównym był Andrzej
Kamiński-Bator. Po zakończonym spotkaniu arbiter zawodów sporządził protokół
meczowy, w którym wynik spotkania został wskazany jako 61:0 dla Rugby
Białystok. Protokół zawodów został podpisany zarówno przez arbitra, jak i
przedstawicieli obydwu drużyn. Po analizie treści zapisu video Andrzej KamińskiBator zwrócił się do Komisji Gier i Dyscypliny Polskiego Związku Rugby o
weryfikację wyników zawodów na rezultat 70:0, jako argumentację podając
okoliczność braku wpisania 9 punktów zdobytych przez Sebastiana Śliwowskiego
(1P, 2pd).
Dokonana analiza zapisu video z meczu faktycznie wykazała, że drużyna
gospodarzy zdobyła w nim 70 punktów, co czyni zasadnym wniosek o weryfikację
rezultatu spotkania.
Na podstawie art. 73 Przepisów Polskiego Związku Rugby dotyczących
ewidencji, przynależności i zmiany barw klubowych zawodników, zasad
licencyjnych oraz organizacji zawodów we wszystkich odmianach rugby Komisja
Gier i Dyscypliny ma prawo weryfikacji rozgrywek, w związku z czym należało
orzec jak w sentencji. Weryfikacja wyniku spotkania nie zmienia rzecz jasna
punktacji ogólnej spotkania dot. tzw. dużych punktów. Rugby Białystok otrzymał
za zwycięstwo +5 punktów, zaś RC Legia Warszawa 0 punktów.

