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KOMISJi ORGANIZACYJNEJ POWOŁANEJ DO PRZYGOTOWANIA
l PRZEPROWADZENIA ROZGRYWEK PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA

GMINY ORŁY W 2015'
Z DNIA 22 LIPCA 2015 R,

Komisja po zapoznaniu się z pismem (protestem) Sołectwa Trójczyce podpisanego
przez Radnego Rady Gminy Orły Pana Józefa Motowidło i pismem Sołtysa Wsi Orły
podpisanego przez Pana Jerzego Granda - Komisja Organizacyjna powołana dci
przygotowania i przeprowadzenia rozgrywek pliki nożnej o Puchar Wójta Gminy Oriy
w 2G15 r. po przeanalizowaniu Regulaminu rozgrywek w piłce nożnej o Puchar Wójta
Gminy Orły stwierdza, że w zgłoszeniu drużyny z Trójczyc jak l z Orłów, nie podano
dat urodzenia zawodników, co uniemożliwiło organizatorowi sprawdzenia wieku
zawodników.
Zgodnie z ust. 8 Regulaminu, weryfikacja zawodników odbywa się przed rruKizem
natomiast w przerwie, tylko zawodników zmienionych. Przed rozpoczęciem meczu
drużyn Sołectwa Trójczyce i Sołectwa Orły, nikt z przedstawicieli tych druży •. nic;
zgłosił potrzeby weryfikacji zawodników, którzy wyszli do rozpoczęcia meczu, w tym
zawodnika Sołectwa Orły Krystiana Rusinek.
W związku z tym, że protest drużyny Sołectwa Trćiczyce obejmuje zawodnika, k^ry
rozpoczął mecz a mementem weryfikacji (ust. 8) był wyłącznie czas przed
rozpoczęciem meczu, Komisja uznaje protest za niezasadny i sprzeczny z przyj ?:/m
Regulaminem.
Zaoisy Regulaminu nie przewidują rozstrzygnięć walkowerem, tylko wykluczeniem
zawodników nieuprawnionych z udziału w turnieju, temu służy weryfikacja
zawodników przed meczem i w przerwie meczu.
Analiza złożonych pism, regulaminu i zaistniałej sytuacji w dniu zawodów,
jednoznacznie dowodzi, że głównym ceiem drużyny Sołectwa Trójczyc. było
wyszukiwanie powodów do wygrania meczu metodami niesportowyrni, mieczy innymi
wyszukiwanie nieścisłych zapisów Regulaminu, czy zgłoszenie zawodnika
niepełnoletniego. Działacze Sołectwa Trójczyce przed rozpoczęciem meczt l: y"
świadomi faktu, że -wśród zgłoszonych przez Sołectwo Orły zawodników zrwjdu.o s <=
osoba nie posiadający ukończonych 15 lat. Fakt 'ten mieli prawo i obowiązek zg:usić
z chwilą wyjścia na boisko zawodników Sołectwa Orły. Sytuację przemilczeli i po
rozpoczęciu meczu wnieśli protest, że w drużynie Sołectwa Orły gra zawodnik rin
posiadający 15 lat. Po wniesieniu protestu zawodnik zszedł z boiska i nie miał
wpływu na wynik meczu.
Z uwagi na obustronne naruszenie zapisów Regulaminu Komisja postanawia
powtórzyć mecz pomiędzy drużyną Sołectwa Orły i drużyna Sołectwa Trójczyce vł-
dn;u 2 sierpnia 2015 r. o godz. 13.30 na boisku w Zadąbrowiu.
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