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01/2019/Protest z dn. 21.01.2019 
 
 
TREŚĆ PROTESTU: 
     

Imię i nazwisko zgłaszającego Rosanna Radlińska-Tyma 

Data rozegrania turnieju* 18.01.-20.01.2019 

Obiekt sportowy (nazwa, 
miasto)* 

Wrocław Squash Club, Wrocław 

Kategoria turnieju* A 

Imiona i nazwiska zawodników 
których dotyczy zgłoszenie** Karina Tyma 

Punkt zasad, który został 
naruszony 

RRI paragraf 8 pkt 12, paragraf 1 obiekt sportowy, załącznik nr 11do 
RRI – Standard kortu 

Zwięzły opis zdarzenia 

Brak dyplomów oraz kopert z nagrodami pieniężnymi podczas 
ceremonii rozdania nagród w turnieju damskim. Trofea były, ale nie 
nie były widoczne ze względu na ich przezroczysty charakter. Nagrodę 
pieniężną odebrałam w banknotach stózłotowycyh od Marcina Żaka 
zza kontuaru recepcji klubu. W innych turniejach A były tzw,. Roll-upy 
sponsorów oraz PZSQ. W tym turnieju roll-upu PZSQ nie było, więc jeśi 
inne klubu musiały dopełnić tego obowiązku, to nie powinno być 
żadnego wyjątku. Proszę też o kopię emaila wysłanego przed 
turniejem A do organizatora zawierającego treść o specjalnej zgodzie 
na rozegranie turnieju na kortach bez certyfikacji/akredytacji WSF, 
gdyż nie widziałam dowodu, że kortu w tym klubie są zgodne z 
wymiarami kortów WSF. Pomiary kortów we Wrocław Squash Club 
powinny być wykonane przez niezależny podmiot wykonujący 
pomiary. W wyżej opisanym turnieju miały miejsce dwie poważne 
kontuzje zawodników: Przybysz –skręcona kostka (uszkodzony staw 
skokowy) oraz Grzechowiak – zerwane ścięgno Achillesa, jak równnież 
skręcony staw skokowy przez Marszała rok temu. Kontuzje te poddają 
w wątpliwość bezpieczeństwo zawodników na korcie, które, między 
innymi, gwarantuje certyfikacja/akredytacja.  

 

* jeśli protest dotyczy turnieju 
** jeśli protest dotyczy konkretnego meczu turnieju 
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ODPOWIEDŹ NA PROTEST: 
 

Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego Komisja Techniczna PZSQ rozpatrzyła  
otrzymany protest. 
 
W odniesieniu do §8 pkt 12 Regulaminu Rozgrywek Indywidualnych (ceremonia 
zakończenia). Komisja Techniczna podjęła decyzję o uznaniu protestu. Zdecydowała 
również o zobligowaniu Organizatora turnieju do dopełnienia obowiązku w postaci dosłania 
dyplomów. 
 
W odniesieniu do poruszanej kwestii bezpieczeństwa na kortach, z uwagi na swą istotność, 
sprawa po przeanalizowaniu przez Komisję Techniczną wraz z jej rekomendacjami, została 
skierowana do Zarządu. 
 
Komisja Techniczna PZSQ 
 
 
W uzupełnieniu odpowiedzi na protest, w odniesieniu do kwestii uzyskania zgody na 
rozegranie turnieju kategorii A PZSQ w obiekcie Wrocław Squash Club oraz zgodności 
kortów obiektu z rekomendowanymi standardami określonymi przez WSF (RRI, §1, Zal.11), po 
przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego i zapoznaniu się z podsumowaniem 
rekomendacji Komisji Technicznej PZSQ, Zarząd stwierdza: 
 
i) Na podstawie dotychczasowych doświadczeń osobistych oraz licznych turniejów pod 
patronatem Polskiej Federacji Squasha, rozgrywanych w obiekcie od września 2010 r., PZSQ 
nie ma podstaw twierdzić, by obiekt nie spełniał wymogów WSF określonych w Załączniku 
nr 11 RRI i w konsekwencji nie stawia wymagań uzyskania specjalnej zgody przez 
Organizatora turnieju w tym obiekcie. 
ii) PZSQ nie posiada wiarygodnych informacji umożliwiających powiązanie kontuzji 
zawodników Przybysz, Grzechowiak i Marszał z kortami obiektu Wrocław Squash Club. 
iii) Certyfikacja WSF kortów do squasha obejmuje swoim zakresem wyłącznie zagadnienia 
ujęte w tej certyfikacji, a możliwość wystąpienia kontuzji zawodnika na korcie nie jest w niej 
ujęta. Postawiona teza, że 'akredytacja WSF kortów do squasha gwarantuje bezpieczeństwo 
zawodników na korcie uniemożliwiając odniesienie kontuzji' jest fałszywa i nie znajduje 
odzwierciedlenia w dostępnych badaniach. 
 
W konsekwencji Zarząd zdecydował o odrzuceniu protestu w tej kwestii. 
  
Zarząd PZSQ 
 


