Opole, dnia 30 grudnia 2021 r.
Opolski Związek Piłki Nożnej
Komisja Odwoławcza
L. dz. 374/2021

O R Z E C Z E N I E Nr 15/21
Komisji Odwoławczej OZPN

Komisja Odwoławcza Opolskiego Związku Piłki Nożnej, działając na podstawie § 43
Statutu OZPN oraz zgodnie z § 20 pkt 1 Regulaminu Komisji Odwoławczej, po rozpoznaniu
na posiedzeniu w 29 grudnia 2021 r. odwołania klubu L Z S Kuniów od decyzji nr 98/J/2021
Wydziału Gier Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 20 grudnia 2021 r., orzeka:
oddalić w całości odwołanie od decyzji nr 98/J/2021 Wydziału Gier Opolskiego Związku
Piłki Nożnej z dnia 20 grudnia 2021 r.

UZASADNIENIE
Po zapoznaniu się z argumentacją zawartą we wniesionym środku odwoławczym,
zaskarżenia decyzją, dokumentami źródłowymi stanowiącymi podstawę jej wydania, po
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Przewodniczącego Wydziału Gier, Komisja Odwoławcza OZPN nie znalazła podstaw do
uwzględnienia wniesionego odwołania.
W przedmiotowej sprawie ustalenia faktyczne poczynione przez Wydział Gier OZPN,
które legły u podstaw zweryfikowania zawodów barażowych o awans do I ligi trampkarzy na
rundę wiosenną sezonu 2021/2022, pomiędzy drużynami SSKS Stal Zawadzkie - L K S Kuniów
jako walkower 3-0 na korzyść drużyny S S K S Stal Zawadzkie, co do zasady nie były
kwestionowane i znajdują pełne potwierdzenie w dokumentach źródłowych. W szczególności
poza sporem była okoliczność złożenia oświadczenia przez przedstawicieli Ludowego Zespołu
Sportowego w Kuniowe datowanego na dzień 17 grudnia 2021 r. - po uprzednim złożeniu
prośby o przełożenie zawodów wyznaczonych na wniosek tej drużyny na dzień 18 grudnia 2021
r., która nie została jednak uwzględniona przez Wydział Gier OZPN - o rezygnacji z rozegrania
zawodów barażowych z powołaniem się na trudności w skompletowaniu „11 meczowej".

W tych okolicznościach prawidłowa była decyzja Wydziału Gier OZPN, znajdująca
oparcie w § 49 ust. 1 i § 57 ust. 1 lit. b Regulaminu Rozgrywek OZPN. Jednocześnie
przywołane powyżej przepisy nie przewidują odstępstwa od wydania takiego rozstrzygnięcia.
Podkreślić należy, iż Wydział Gier OZPN prowadzi zawody piłki nożnej w
województwie opolskim z upoważnienia Zarządu OZPN (§ 6 Regulaminu Rozgrywek OZPN).
To również Wydział Gier OZPN, w tych niewątpliwie trudnych czasach zmagania się z
pandemią, został upoważniony do podejmowania decyzji o wyznaczeniu nowego terminu
zawodów lub o ich odwołaniu, w przypadku pojawienia się zakażenia lub objawów
sugerujących zakażenie się wirusem SARS-CoV-2 u członków zespołu, po zawiadomieniu
przez władze danego klubu, czy też przebywania na kwarantannie, co uznaje się za
„niezawinione niestawiennictwo drużyny" w rozumieniu § 45 ust. 2 i 3 Regulaminu Rozgrywek
OZPN. Taka właśnie decyzja została podjęta w związku z pierwotnym terminem zawodów
barażowych pomiędzy ww."drużynami wyznaczonych na dzień 17 listopada 2021 r., kiedy to
ośmiu zawodników z osiemnastoosobowej kadry klubu SSKS Stal Zawadzkie przebywało na
kwarantannie, co zostało należycie udokumentowano. Niezdolność zawodników SSKS Stal
Zawadzkie była w takim wymiarze, że uniemożliwiała dopuszczenie drużyny do gry.
Taka sytuacja nie wystąpiła w odniesieniu do drużyny L K S Kuniów przed zawodami
barażowymi zaplanowanymi na dzień 18 grudnia 2021 r. W rozpatrywanej sprawie L K S
Kuniów w swym wniosku do Wydziału Gier z dnia 15 grudnia br. powołał się na cztery
przypaSki objęcia zawodników kwarantanną w związku z wirusem SARS-CoV-2, spośród
dziewiętnastu zawodników uprawnionych do rozgrywek w bieżącym sezonie. Wnioskodawca
nie wskazywał przy tym, że inni zawodnicy są niezdolni do gry zgodnie z wymogami
przewidzianymi w § 45 ust. 3 Regulaminu Rozgrywek OZPN, tj. zaświadczeniem lekarskim.
Do zażalenia dołączono takie dokumenty dotyczące wyłącznie dwóch kolejnych zawodników.
Jednocześnie zarząd L K S Kuniów miał pełną świadomość w jaki sposób należy wykazać
niezdolność do gry zawodników oraz czas by uzyskać stosowne zaświadczenia. Sama
deklaracja lub brak zgody rodziców takich wymogów oczywiście nie spełniają, a przyjęcie
dowolności w tym zakresie doprowadziłoby do paraliżu rozgrywek, w tych niewątpliwie
trudnych czasach. Należy wskazać w tym miejscu, iż to na osobach odpowiedzialnych za
zarządzanie klubem ciąży obowiązek zorganizowania i prowadzenia go w taki sposób aby
umożliwić drużynie rozgrywanie zawodów w co najmniej minimalnym regulaminowym
składzie lub uzyskać wymagane dokumenty usprawiedliwiające niestawiennictwo.
Okoliczności te miał w polu widzenia Wydział Gier OZPN podejmując próby
rozegrania zawodów. Niewątpliwie są to decyzje trudne, gdyż dotyczą zdrowia osób biorących

udział w zawodach, w szczególności dzieci, jednakże organ odpowiedzialny za organizację
całych rozgrywek nie może podejmować takich rozstrzygnięć pochopnie, gdyż doprowadziłoby
to do ich sparaliżowania. Niestety aktualnie fakt uprzedniego przebywania na kwarantannie,
czy przebyta choroba (oczywiści przy braku powikłań, i przeciwskazań lekarskich

do

uprawiania sportu), nie są sytuacjami wyjątkowymi i nie mogą prowadzić do paraliżu w
zasadzie każdej dzienny życia. Skoro zarządy poszczególnych klubów decydują się na
uczestnictwo w zawodach w tych niełatwych czasach, to zobowiązane są poddać się ich
rygorom, w tym
postępowania
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w zakresie ograniczenia transmisji zakażenia wirusem SARS-COV-2 w klubie,

celem

jest

właśnie

bezpieczne

przeprowadzenie

rozgrywek

piłkarskich

organizowanych przez Opolski Związek Piłki Nożnej.
Wskazać w tym miejscu należy, że Wydział Gier uprzednio przychylał się do wniosku
klubu L K S Kuniów o przełożenie zawodów barażowych, na co zgodę wyrażał także klub SSKS
Stal Zawadzkie. Kluby były świadome, że termin wyznaczony ostatecznie na 18 grudnia br., i
co należy ponownie zaakcentować, na prośbę klubu L K S Kuniów, jest terminem ostatecznym.
Po pierwsze, w związku z reformą rozgrywek z początkiem rundy wiosennej, rozegranie
zawodów barażowych o awans do 1 ligi trampkarzy w postulowanym terminie marcowym 2022
r., jest niezwykle utrudnione. Po wtóre, nie ma żadnych gwarancji, że warunki pogodowe
pozwolą na rozegranie zawodów. Wreszcie po trzecie i najważniejsze, w związku z
zapowiadaną kolejną falą związaną z nowym wariantem wirusa o nazwie Omikron, istnieje
bardzo duże ryzyko wzrostu zakażeń i związanych z tym absencji. Wszystkie te okoliczności
powodują, że dalsze przekładanie zawodów barażowych, dodatkowo pomimo braku podstaw
regulaminowych, jest nieuzasadnione.
W tym stanie rzeczy, Komisja Odwoławcza nie znajdując podstaw mogących
skutecznie podważyć zaskarżone rozstrzygnięcie, utrzymała je w mocy, uznając wniesione
odwołanie za niezasadne, a wniesiona przez odwołującego kaucja pieniężna nie podlega
zwrotowi.
POUCZENIE
Od niniejszego orzeczenia przysługuje skarga kasacyjna do Najwyższej Komisji
Odwoławczej PZPN w Warszawie za pośrednictwem Komisji Odwoławczej OZPN w terminie
30 dni od daty doręczenia niniejszego orzeczenia. Rozpatrzenie skargi kasacyjnej uzależnione
jest od wpłacenia kaucji pieniężnej.
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Do wiadomości:
1) S S K S Stal Zawadzkie
2) L K S Kuniów
3) Sekretariat OZPN
4) Wydział Gier OZPN
5) Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego
6) Księgowość OZPN
7) a/a

