Łęgowo, 15 września 2013r.

Protokół sędziowski

W dniach 11-15 września 2013r. w kręgielni Tokio Station, w Łęgowie przy
ul.Tczewskiej 57 przeprowadzono polskie eliminacje do Pucharu Świata Qubica AMF
Word Cup 2013, turniej opatrzony punktacją rankingową Kryteriów Kadry PZK SBS.
Organizatorem zawodów był Zarząd Sekcji Bowlingu Sportowego Polskiego Związku
Kręglarskiego.
Zawody zostały przeprowadzone zgodnie ze sporządzonym i zatwierdzonym przez
Zarząd Sekcji Bowlingu Sportowego regulaminem, wraz z dodatkowymi aneksami.
W wyniku losowania , które przeprowadzono w pierwszym dniu zawodów, wybrano
na obowiązujące podczas trwania turnieju smarowanie z zawodów Ankara Open, którego
długość wynosiła 41 stóp.
Każdorazowo po przygotowaniu torów do gry przeprowadzano inspekcję wizualną
prawidłowości wykonania smarowania torów włącznie z oceną długości smarowania.
Podczas przeprowadzonej inspekcji wizualnej nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.
Przed rozpoczęciem każdej rundy eliminacyjnej rozbiegi były kontrolowane przez
startujących

zawodników,

a

wszelkie

uwagi

dotyczące

rozbiegów

natychmiast

sprawdzane i w razie nieprawidłowości poprawiane przez obsługę techniczna zawodów.
W toku przeprowadzonych rozgrywek w squadach eliminacyjnych wyłoniono
zawodników, którzy uzyskali prawo udziału w niedzielnych rundach finałowych.
Dnia 15 września 2013r., bezpośrednio przed rozpoczęciem rozgrzewki do
pierwszego etapu

rozgrywek

finałowych, zauważono niesygnalizowaną ingerencję

zawodnika Jacek Dudko (nr licencji PZK SBS: 98) mającą na celu zmianę powłoki części
dobiegowej rozbiegu toru, na którym był ten zawodnik rozstawiony do gry, poprzez
zastosowanie płynnego teflonu mającego zwiększyć poślizg rozbiegu. W związku
z brakiem

zgłoszenia

wcześniej

przez

zawodnika

zastrzeżeń

oraz

samowolnym,

nieuprawnionym nałożeniu teflonu, wstrzymano start rozgrzewki w celu doprowadzenia
rozbiegu do stanu podobnego do obecnego na pozostałych rozbiegach.
W zawiązku z zaistniałą sytuacją, która mogła mieć wpływ na niekorzystny przebieg
zawodów, komisja sędziowska w składzie: Maciej Kwiatkowski (Sędzia Główny) oraz
Tomasz Gapiński (Sędzia), podjęła decyzję o ukaraniu zawodnika poprzez:
- niedopuszczenie zawodnika Jacek Dudko do udziału w rundach finałowych,
- ukaranie w/w zawodnika czerwoną kartką za niesportowe zachowanie podczas
zawodów (zgodnie z KRS19.5.1),
- termin rozpoczęcia trwania kary następuje od następnego dnia po zakończeniu
zawodów tj. 16 września 2013r.
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Po zaistniałym incydencie każdorazowo przed rozpoczęciem rozgrzewki w każdej
następnej rundzie finałowej czystość i poprawności poślizgu rozbiegów była sprawdzana
przy

użyciu

obuwia

bowlingowego,

osobiście

przez

Sędziego

zawodów

Macieja

Kwiatkowskiego.
Po ustnym poinformowaniu zawodnika przez Tomasza Gapińskiego o nałożonej karze,
zawodnik podniesionym tonem próbował wpłynąć na zmianę decyzji sędziów, po czym
poprosił wraz z zawodniczką Danuta Dudko o zwrot opłaty startowej za rundy finałowe.
Sędziowie zdecydowali nie zaogniać sytuacji i przy świadkach zwrócono w/w wpłatę
osobiście Pani Danucie Dudko.
W międzyczasie rozlegały się krzyki w części obiektu znajdującej się w głębi sali, poza
torami oraz doszło do przepychanek i szamotaniny. Szczegółów zajścia nie jestem
w stanie przytoczyć ponieważ nie byłem jego bezpośrednim świadkiem.
Dalszą część rund finałowych przeprowadzono sprawnie i bez żadnych nieprawidłowości.

Sędzia Główny zawodów

Maciej Kwiatkowski
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