Olkusz 05.07.2016

Komisja Gier i Dyscypliny SN PZK
Szanowni Państwo, odnosząc się do stanowiska Komisji Gier i Dyscypliny
SN PZK zawartego w liście z 04.07.2016 roku nie znajduję żadnej podstawy do
podjęcia decyzji przez Komisję o wstrzymaniu procedur umożliwiających wyjaśnienie
złożonego prze ze mnie w dniu 02.07 br. protestu dotyczącego rozgrywanych w
dniach 01.07-02.07.2016 roku na kręgielni w Łodzi Mistrzostw Polski w bowlingu
sportowym niewidomych i słabowidzących, zorganizowanych przez SN PZK.
Czy mam rozumieć, że Komisja próbuje zamieść problem pod dywan?
Piszecie Państwo, że cytuję: „Po przeprowadzeniu analizy dokumentów i wywiadu
z zawodniczkami, treść protestu nie odzwierciedla stanu faktycznego zaistniałego
incydentu, na tą chwilę, protest został zawieszony ”.
Nie rozumiem dlaczego, przed wydaniem decyzji o zawieszeniu protestu, nie
porozmawialiście Państwo również ze mną, tj. osobą która owy protest złożyła.
Wyjaśniłbym Państwu, z jakiego powodu uznałem i że w dalszym ciągu podtrzymuje
swoje stanowisko, że drugi blok finałów został rozegrany niezgodnie
z obowiązującym na IMP w bowlingu regulaminem.
Regulamin stanowi, że zawodnicy startujący w kategorii B2, B3 po trzech grach
zmieniają tory (trzy tory w prawo). Skoro nie dokonano zmiany torów, to blok winien
być powtórzony.
Zapis w regulaminie o zmianie torów ma w razie braku jednakowych warunków gry
na torach dawać równe szanse rywalizacji wszystkim zawodnikom w grze.
Zawodnicy, decyzją sędziów o nie zarządzeniu zmiany torów po trzeciej grze zostali
tych szans pozbawieni.
Standardem w sporcie wyczynowym winno być bezwzględne przestrzeganie przez
sędziów ustalonego regulaminu i niedopuszczalne jest jego modyfikowanie w trakcie
trwania turnieju. A w omawianym przypadku miało to miejsce.
Wniosek z powyższego jest następujący, otóż wyniki w kategoriach B2, B3 kobiet,
zostały wypaczone i tym samym można domniemywać, że medale i tytuły
startujących zawodniczek zostały zdobyte niezgodnie z procedurami rozgrywek
obowiązujących na Mistrzostwach Polski Niewidomych i Słabowidzących w bowlingu
sportowym, dlatego je kwestionuję.
Wobec zaistniałych faktów pytam Państwa:
• Czy od teraz, to zawodnicy decydują o sposobie prowadzenia zawodów?
• Czy członkowie Komisji Gier i Dyscypliny SN PZK rzeczywiście wyrazili zgodę
na zmianę zasad rozgrywania zawodów w trakcie ich trwania i czy mieli do
tego prawo?
• Czy sędziowie prowadzący zawody, rangi Mistrzostw Polski zwolnieni są
z obowiązku stosowania się do regulaminu obowiązującego na zawodach,
zastępując je własnymi modyfikacjami?

•

•

Czy Komisja Gier i Dyscypliny SN PZK nie powinna w trakcie zawodów
sprawdzać, czy Mistrzostwa Polski niewidomych i słabowidzących rozgrywane
są zgodnie z obowiązującymi regulaminami zawodów oraz standardami
obowiązującymi w sporcie wyczynowym?
Dlaczego na zawody rangi Mistrzostw Polski, nie wyznacza się obserwatora
technicznego, który by czuwał nad prawidłowym przebiegiem zawodów?

Oświadczam, że podtrzymuje protest i kategorycznie żądam powtórzenia drugiego
bloku finałowego oraz wyciągnięcia konsekwencji wobec winnych zaistniałej sytuacji.
Oczekuję jasnego stanowiska, jakie procedury zostaną podjęte, ażeby w przyszłości
nie dochodziło do łamania regulaminów obowiązujących w SN PZK, bo zaczynam
odnosić wrażenie, że łamanie procedur w Sekcji stało się już standardem.
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