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Wrocław, 13 grudnia 2019 r. 

 

DECYZJA Nr 10/2019/2020 

WYDZIAŁU ROZGRYWEK DOZTS 

z dnia 13 grudnia 2019 roku 

w sprawie weryfikacji wyniku meczu V ligi wałbrzyskiej pomiędzy drużynami  

MKS NYSA Kłodzko i UKS IMPULS Kłodzko 

z powodu udziału zawodnika nieuprawnionego 

 

 & 1 

Wydział Rozgrywek DOZTS, po zapoznaniu się z odwołaniem klubu UKS „IMULS” Kłodzko od Decyzji WR 

DOZTS nr 06/2019/2019, przeprowadził postępowanie wyjaśniające nieznanych wcześniej okoliczności, 

związanych z przebiegiem wydarzeń poprzedzających rozegranie wyżej wymienionego meczu.  

W jego wyniku, stwierdzono, iż protokół meczu z 16.11.2019 roku, pomiędzy drużynami MKS NYSA 

Kłodzko i UKS IMPULS Kłodzko, przesłany przez gospodarza zawodów, klub MKS NYSA Kłodzko, do WR 

DOZTS, jest protokołem niezgodnym ze stanem faktycznym. W protokole meczowym był wpisany zawodnik 

Robert Garbowski. Zawodnik ten uczestniczył także w prezentacji drużyn przed meczem. Natomiast w 

przesłanym protokole nie widnieje nazwisko tego zawodnika. Oznacza to, że w międzyczasie protokół ten został 

zmieniony. Fakt ten potwierdza także brak podpisu kapitana drużyny przeciwnej na przesłanym protokole.  

Fakt powyższy ma istotne znaczenie dla weryfikacji wyniku meczu, ponieważ zawodnik Robert 

Garbowski w dniu 16.11.2019 nie posiadał aktualnej licencji zawodniczej, a więc nie był uprawniony do 

udziału w wyżej wymienionych zawodach. Można domniemywać, że była to jedna z przyczyn, dla której 

drużyna MKS NYSA Kłodzko zmieniła treść protokołu.  

& 2 

W zawiązku z powyższym, zgodnie z & X, pkt.2.6 Regulaminem Drużynowych Rozgrywek DOZTS, wynik 

wyżej wymienionego spotkania, uwzględniając wcześniejszą Decyzję WR DOZTS (Decyzja nr 06/2019/2020), 

zostaje zweryfikowany jako obustronny walkower.  

& 3 

Jednocześnie, zgodnie z & XIII, pkt.1.1 Regulaminem Drużynowych Rozgrywek DOZTS, klub sportowy UKS 

IMPULS Kłodzko jest zobowiązany do uiszczenia kary finansowej w wysokości  200 zł. w terminie 14 dni od 

daty wydania niniejszej decyzji, a klub MKS NYSA Kłodzko jest zobowiązany do uiszczenia kary finansowej 

w wysokości 100 zł w terminie 14 dni od daty wydania niniejszej decyzji. 

&4 

Decyzja wchodzi w życie w dniu podjęcia. 

&5 

Od decyzji Wydziału Rozgrywek DOZTS przysługuje odwołanie do Zarządu DOZTS we Wrocławiu (&IX, 

pkt.1 Regulaminu Drużynowych Rozgrywek DOZTS), którego decyzje są ostateczne.  

 

 

Przewodniczący  

Wydziału Rozgrywek DOZTS 
        Andrzej Moczko 

Andrzej Moczko 
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