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Dot. oceny pracy komisarza i sędziego głÓwnego podczas meczu 2LM gr.A w dniu

25 stycznia 2014r. pomiędzy zespołami Legii Warszawa i Polonii Warszawa.
Miejski Klub Sportowy Polonia Warszawa wyraza swoje niezadowolenie ze
sposobu pracy sędziego głownego i komisarza zawodow podczas meczu pomiędzy

zespołami Legii Warszawa i Polonii Warszawa' W trakcie meczu doszło dwukrotnie
do przerwania meczu wskutek zachowania kibicow Legii poprzez rzucanie rolek z
kas fiskalnych. Jedna zrolek trafiła w oko ll trenera naszego zespołu, Adama Latosa,

któremu na miejscu udzielono pomocy medycznej. Niezrozumiałe jest jednak
zachowanie sędziÓw, w tym sędziego głównego, ktorzy w sytuacji rozpoczęcia
rzucania rolekz kas fiskalnych natychmiast opuŚcili boisko

iw

popłochu skryli się w

szatni. Pozostawiono nasz Zespoł na boisku, naraŻając zawodnikow na celowe
uderzenia rolkami z kas fiskalnych rzucane przez kibicow Legii. Takie zachowanie

sędziów

i

komisarza nie dbających

o

zdrowie

i

bezpieczeństwo zawodnikow

biorących udział w zawodach jest naganne iwyraŻamy naSZ stanowczy protest. Nasz
zespół składa się w 75 % z zawodnlków w wieku juniora i juniora starszego. Celem

naszego udziału W rozgrywkach jest podwyzszanie umiejętnoŚci naszych
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Zawodnikow i przygotowanie ich do startu W rozgrywkach młodzieŻowych. o celach

udziału naszego zespołu wielokrotnie informowalismy władze PZKosz, W tym
Sekretarza Generalnego Pana Jakubowskiego i Dyrektora Wydziału Rozgrywek,

Pana Romańskiego' Zwracaliśmy uwagę na mozliwe reperkusje wynikające z
włączenia naszego zespołu do grupy razem z zespołem Legii. Relacje kibicow
piłkarskich Legii i Polonii Są powszechnie znane. Niestety, nasze uwagi o mozliwych

niesportowego zachowaniach kibicow podczas meczow miedzy obydwoma
zespołami zostały zignorowane . Takze wypowiedŹ Prezesa Zarządu PZKosz, Pana
Bachańskiego, na temat zachowania kibicow Legii w trakcie meczu uwaŻamy za
skandaliczną.
Proponujemy Panu Prezesowi przekazanie materiałow wideo (koniecznie ze

Ściezką dŹwiękową)

z tego

spotkania

do

sponsorÓw PZKosz,

z

prosbą

o

umieszczenie ich w swoich materiałach reklamowych jako uzasadnienie do dalszego

sponsorowania rozgrywek organizowanych przez PZKosz. Wobec faktu, Że W
Załączniku Protokołu Meczowego brak jest jakiejkolwiek wzmianki o zaistniałych
wydarzeniach

w trakcie meczu

dwukrotne meczu, uderzenie

(rzucanie rolek

z kas

fiskalnych, przerywanie

w twarz naszego zawodnika przez kibica Legii

i

zranienia trenera Adama Latosa) oraz odmowy przekazania nam Raportu Komisarza

przez Dyrektora Wydziału Rozgrywek Pana Romańskiego, pozostawiamy sobie
prawo do dochodzenia wszelkimi sposobami prawnymi otrzymania takiego
dokumentu. Nieprzekazanie nam takiego dokumentu powoduje brak mozliwości
dochodzenia odszkodowania przy ewentualnym uszczerbku na zdrowiu w przypadku
trenera Adama Latosa. ochrona naszych trenerow i zawodnikow podczas zawodÓw

sportowych i ewentualna pomoC przy ubieganiu się o odszkodowania wynikające z
udziału zawodach sportowych jest nadrzędnym celem naszego klubu. Ani nieudolni

sędziowie i komisarz, ani niekompetentni działacze PZKosz nam W tym nie
przeszkodzą' oczekujemy na ustosunkowanie się do tej sprawy Zarządu PZKosz
bez zbędnej zwłoki.
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