02/2019/Protest z dn. 21.01.2019
TREŚĆ PROTESTU:
Imię i nazwisko zgłaszającego

Konrad Tyma

Data rozegrania turnieju*

18.01-20.01.2019

Obiekt sportowy (nazwa,

Wrocław Squash Club, Wrocław

miasto)*

Kategoria turnieju*
Imiona i nazwiska zawodników
których dotyczy zgłoszenie**
Punkt zasad, który został
naruszony

A
Konrad Tyma, Marcin Szymczak
Paragraf 1, Paragraf 16 punkt 2
Czy klub uzyskał specjalną zgode na rozegranie turnieju na obiekcie nie
spełniającym wymogów WSF? Biorąc pod uwagę ponad przeciętną
ilość poważnych kontuzji podczas turniejów rozgrywanych w tym
klubie, (w zeszłym roku Adrian Marszał, w tym roku Dorota
Grzechowiak,Grzegorz Przybysz), apeluje o powtórne rozważenie
decyzji o przyznaniu organizacji IMP i DMP na tym obiekcie w 2019
roku.

Zwięzły opis zdarzenia

Mecz drugiej rundy głównego turnieju pomiędzy mną, a Marcinem
Szymczakiem został przyznany walkowerem dla P.Szymczaka, z
powodu mojego spóźnienia się na mecz. W tym przypadku chciałbym
powołać się na rekomendacje ESF i WSF, gdzie przynajmniej 3
godzinne przerwy między poszczególnymi rundami są standardem.
Mecz pierwszej rundy P.Szymczaka zakończył się o 13:07, a drugi mecz
mieliśmy zagrać już o 14:25. Jednocześnie informacja o godzinie
następnego meczu nie pojawiła się w harmonogramie na stronie i w
aplikacji bo5, w stosownym do tego czasie.

* 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.
Odnosząc się do kwestii dotyczących przygotowania/publikacji harmonogramu oraz
przebiegu rozgrywek Komisja Techniczna podjęła decyzję o odrzuceniu protestu. Walkower
przyznany został prawidłowo.
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 (RRI, §1),
w powiązaniu z liczbą kontuzji, 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 otrzymał i nie posiada danych umożliwiających stwierdzenie wiarygodności
podnoszonej tezy o 'ponad przeciętnej ilości poważnych kontuzji' w tym obiekcie podczas
imprez Polskiego Squasha.
W konsekwencji Zarząd zdecydował o odrzuceniu protestu w tej kwestii.
Zarząd PZSQ
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