
Komitet Organizacyjny 15 MPA Bytom  

W odpowiedzi na złożony protest przez KS Sigma Katowice 

1. KS Sigma Katowice powołuje się na zapis regulaminowy 

§7 

Kary, walkowery, odpowiedzialność za zawodników i osoby towarzyszące 

Pkt 2.     Jeżeli podczas trwania zawodów MPA stwierdzi się fakt uczestnictwa zawodnika 
nieuprawnionego do gry, obowiązującą karą jest:  

a.     wykluczenie zawodnika oraz drużyny z trwających zawodów,  
b.    weryfikacja uzyskanych rezultatów na walkowery (0:5). 

 

2. Powyższy punkt wobec protestu Sigmy Katowice nie mógł być zastosowany z powodów 
proceduralnych. Nie dotyczy on bowiem zawodników którzy przeszli prawidłowo proces 
weryfikacyjny który trwał do 29.02.2016. 
Powyższy punkt ma zastosowanie do zawodników nieuprawnionych poprzez np. gra na inne 
nazwisko, zawodnik który gra, a otrzymał karę meczu która go nie uprawnia do gry w danym 
spotkaniu. Podczas weryfikacji zawodników bezpośrednio przed 15 MPA Bytom zawodnik Piotr 
Wegner  został uznany jako uprawniony gracz przez komitet organizacyjny. 
Sprawdzając poszczególne listy uczestników organizator nie znalazł osób które są 
nieuprawnione do gry. 

3. KS Sigma Katowice w proteście powołuje się na 

Cyt „Nadmieniamy że dokument o weryfikacji był znany uczestnikom Małopolskiej Amatorskiej Ligi 
Hokeja w 2014r. co świadczy o działaniu drużyny z Podhala Nowy Targ z premedytacją.” 
 
W 15 MPA występowało 5 drużyn grających w MALH jednakże zawodnik nie został zweryfikowany 
przez jakąkolwiek drużynę w okresie weryfikacji,  gdzie obowiązują odpowiednie terminy. 

4. Zarząd Federacji Amatorskich Drużyn Hokeja przypomina o kalendarzu czynności 
przygotowawczych do organizacji XV MPA w sezonie 2015/2016. 

 W poniższym punkcie jest zapis: 

Pkt 8.do dnia 29.02.2016 weryfikacja zawodników zgłoszonych do udziału w MPA 

5. KS Sigma Katowice przedstawił kopię protokołu pisanego ręcznie spotkania I Ligi w składzie 
którego widniał Piotr Wegner 

6. Do złożonego protestu przez KS Sigma Katowice odwołanie złożyła drużyna GKH Gdynia 
7. Organizator przychylił się do złożonego odwołania GKH Gdynia  

Organizator po dokładnej analizie wszystkich otrzymanych dokumentów, zapisów regulaminowych jak 
również procesu weryfikacyjnego podjął ostateczną decyzję o utrzymaniu wyników bezpośrednio z 
pojedynków zainteresowanych drużyn. 

Organizator zdaje sobie sprawę, że cała sytuacja nie była rozwiązana optymalnie i ponosi również 
część winy za powstałe zamieszanie, jednak podtrzymuje w 100% słuszność ostatecznie podjętej 
decyzji.   

 Z poważaniem  

 

Mariusz Tymczyszyn 


