
WNIOSEK KOLEGIUM SĘDZIÓW PFP
DO KOMISJI DYSCYPLINARNEJ PFP

Z DNIA 29.09.2016

W dnu 29.09.2016 Kolegium Sędziów Polskiej Federacji Petanque zdecydowało
o skierowaniu wniosku do Komisji Dyscyplinarnej Polskiej Federacji Petanque o 
ukaranie karą upomnienia zawodnika ŻKB Żywiec Jędrzeja Śliża oraz Delegata 
Zarządu PFP Marka Munikowskiego.

Kierujemy ten wniosek w związku z zachowaniem zawodnika oraz Delegata 
Zarządu podczas zawodów Mistrzostw Polski Dubletów w Gołotczyźnie rozgrywanych 
w dniach 9-10.07.2016. Zajście zostało opisane w załącznikach do protokołu zarówno 
przez Sędziego Głównego, jak i Delegata Zarządu (którym tego dnia był Marek 
Munikowski).

Podczas gry zawodnik zażądał opuszczenia terenu gry (okolic boiska na którym 
rozgrywał mecz) przez sędziego. Co więcej, po odmowie ze strony Sędziego Głównego,
zażądał, by Delegat Zarządu PFP usunął sędziego z okolic boiska. Zawodnik 
argumentował swoje zachowanie tym, że ruchy i słowa Sędziego Głównego 
przeszkadzały mu w grze, Kolegium Sędziów PFP dostrzega jednak wyraźną różnicę 
pomiędzy zwróceniem uwagi (co zawodnik mógł uczynić), a żądaniem opuszczenia 
okolic boiska, tym bardziej, że sędzia znajdował się za barierą oddzielającą boisko od 
reszty terenu.

Nigdy i w żadnym sporcie nie jest dozwolone usuwanie sędziego przez 
zawodników. Nie usprawiedliwia tego również błędnie interpretowana maksyma 
„sędzia jest dla zawodników” (sędzia występuje w interesie wszystkich zawodników i 
reguł gry oraz sportu, a nie wykonuje polecenia pojedynczych sportowców). Sędzia ma 
prawo przebywać na terenie gry, a nawet jest to jego powinność, gdyż Regulamin Gry 
wyraźnie składa na nim obowiązek sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem prawideł
gry i regulaminów (Artykuł 39 Regulaminu Gry). Naleganie Delegata Zarządu, by 
sędzia zastosował się do żądania zawodnika postrzegać więc należy jako takie samo 
wykroczenie przeciw duchowi reguł walki sportowej.

W ocenie Kolegium Sędziów PFP zawodnik przekroczył swoje uprawnienia, a 
także postąpił wbrew duchowi sportowemu. Jednocześnie chcemy zaznaczyć, że jedyna 
wina, jaką dostrzegamy w zachowaniu Sędziego Głównego to zbyt daleko idąca 
pobłażliwość – sędzia powinien natychmiast ukarać zawodnika żółtą kartką. Podobnie, 
w ocenie Kolegium Sędziów, pełniący tamtego dnia funkcję Delegata Zarządu 
przekroczył swoje uprawnienia i postąpił wbrew zasadom sportu.



Za podstawę swojego działania uznajemy treść Artykułu 37 Regulaminu Gry 
oraz §4 ust. 1 Regulaminu Kadry Zawodniczej Polskiej Federacji Petanque – Związku 
Sportowego. W ocenie Kolegium Sędziów PFP zawodnik zachował się nagannie i 
wbrew wszelkim regułom sportu. Zdajemy sobie sprawę, że Jędrzej Śliż jest czołowym 
polskim zawodnikiem i reprezentantem kraju. Właśnie dlatego uważamy, że 
wspomniane zachowanie zawodnika powinno być tym bardziej napiętnowane – jest on 
wzorem dla wielu młodszych graczy.

Podobnie Marek Munikowski pełni obecnie funkcję Prezesa PFP, jest 
powszechnie szanowanym działaczem i zawodnikiem. Jako taki, stanowi wzór dla 
innych. Kolegium Sędziów PFP ocenia jego decyzje tamtego dnia za błędne, a biorąc 
pod uwagę wpływ tego działacza na środowisko sympatyków petanque, w dłuższej 
perspektywie brak reakcji mógłby być szkodliwy dla rozwoju tej dyscypliny sportu w 
Polsce.

Kolegium Sędziów PFP kieruje wniosek do Komisji Dyscyplinarnej PFP, 
ponieważ sprawa dotyczy zawodnika oraz działacza. Kolegium Sędziów PFP może 
rozpatrywać wyłącznie wnioski dyscyplinarne dotyczące sędziów i nie jest właściwym 
organem do rozpatrzenia sprawy, a raczej stroną zajścia, zgadzając się ze stanowiskiem 
Sędziego Głównego.
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