SPRAW O ZDANI E
z działalności Wydziału Dyscypliny
Podkarpackiego Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej
za okres 2016-2017 r.
Wydział Dyscypliny rozpoczął swoją pracę we wrześniu 2016 roku w składzie:
- Andrzej Hojnor,
- Mirosław Ludera,
- Adam Madej - przewodniczący.
Na pierwszym posiedzeniu zapoznano się z przepisami dyscyplinarnymi PWZPS
oraz przewodniczący zaproponował plan pracy wydziału.
I. Pierwszy wniosek wydziału Nr 1/2016 z dnia 31.10.2016 r. Dotyczył
nałożenia kary na kolegę Michał Bochenek za dwukrotną odmowę
dyspozycyjności a dotyczy meczy:
- 09.10.2016 r. - UKS Szóstka Mielec - UKS MOSiR Jasło
- 15.10.2016 r. - KPS Siarka MOSiR Tarnobrzeg (turniej kadetek).
Decyzją z dnia 10.11.2016 r. na wniosek Rzecznika Dyscypliny Wydziału
Sędziowskiego postanowiono nałożyć karą upomnienia.

II. W dniu 10.11.2016 r. podjęto decyzję o ukaraniu klubu MKS MOSiR Jasło,
karą finansową w kwocie 600,- zł.
Kara dotyczyła nagannego zachowania zawodników w/w klubu: Mikołaj
Samoborski, Mateusz Kozioł, Bartosz Wojnarowicz. Zawodnicy po meczu
kadetów z TSV TG Sokół Sanok skierowali wulgarne i obraźliwe słowa w
kierunku obsady sędziowskiej.

III. W dniu 10.11.2016 r. podjęto decyzję o zawieszeniu kary finansowej w
wysokości 500,- zł w związku z wycofaniu drużyn z rozgrywek klubom:
- KPS Siarka MOSiR Tarnobrzeg (liga młodziczek),

- KPS Nowa Dęba (liga juniorek).

IV. W dniu 25.11.2016 r. na wniosek Wydziału Rozgrywek PWZPS
postanowiono nałożyć karę finansową w kwocie 200,- zł na zawodnika LKS
Głogovia Głogów Młp. Paweł Dziadosz.
Kara dotyczyła wykluczenia zawodnika w ramach spotkania z SST Lubcza
Racławówka.

V. W dniu 13.12.2016 r. na wniosek Wydziału Rozgrywek podjęto decyzję o
nałożeniu kary finansowej w kwocie 200,- zł na klub MKS Wisłok Strzyżów.
Kara dotyczyła trzykrotnego nie przekazania protokołów meczowych:
- mecz nr 10 z dnia 15.10.2016 r.
- mecz nr 28 z dnia 12.11.2016 r.
- mecz nr 37 z dnia 26.11.2016 r.

VI. W dniu 13.12.2016 r. podjęto również na wniosek Wydziału Rozgrywek
decyzję o nałożenie kary finansowej w kwocie 500,- zł klubowi UKS San Lesko.
Kara została nałożona w związku z wycofaniem drużyny juniorek w trakcie
trwania rozgrywek.

VII. W dniu 28.02.2017 r. na wniosek Wydziału Rozgrywek nałożono karę
finansową w kwocie 200,- zł na zawodnika SSPS Czarni Oleszyce Michał
Gontarz.
Decyzję podjeto w związku z wykluczeniem zawodnika w trakcie meczu z MKS
Wisłok Strzyżów..
W dniu 10.03.2017 r. wpłynęło odwołanie od w/w decyzji o nałożenie kary
finansowej, potwierdzone przez klub zawodnika.
Decyzją Zarządu PWZPS kara finansowa została umorzona.

VIII. W dniu 28.02.2017 r. na wniosek Wydziału Rozgrywek nałożono karę
finansową w kwocie 200,- zł trenerowi MKS San Pajda Jarosław Piotr Pajda.
Kara związana była z wykluczeniem trenera w trakcie meczu z UKS Szóstka
Mielec.

IX. W dniu 21.03.2017 r. na wniosek Rzecznika Dyscypliny Wydziału
Sędziowskiego nałożyła karę upomnienia na sędziego Tomasz Sternal.
W trakcie Turnieju Barażowego Ligi Młodziczek w Mielcu dopuścił do gry zespół
MKS Wisłok Strzyżów w którego składzie znajdowała się tylko jedna
zawodniczka libero.

X. W dniu 21.03.2017 r. na wniosek Rzecznika Dyscypliny Wydziału
Sędziowskiego nałożono również karę upomnienia na sędzinę Marzena Dynarek.
W trakcie w/w turnieju niedopełniła obowiązków sędziowskich.

Podane wyżej sprawy były szczegółowo analizowane. Przy rozpoznawaniu
poszczególnych wniosków członkowie wydziału dyscypliny wysłuchiwali
wszystkie strony (przedstawicieli klubów, prezesów, sędziów) oraz przypominali
o przysługujących im prawach wynikających z przepisów PZPS I PWZPS, by
podjąć obiektywną decyzję.
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