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Decyzja Wydziału Rozgrywek DS PZKosz nr 129/2018/2019 
z dnia 21 lutego 2019 roku 

w sprawie protestu klubu KS Kosz Pleszew 
 

Wydział Rozgrywek Departamentu Sportu PZKosz, w związku z protestem meczowym 
klubu KS Kosz Pleszew, na podstawie § 3 ust. 1 Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego 
PZKosz, pkt. 6.7. Regulaminu Cyklu Rozgrywek 2 Ligi Mężczyzn sezon 2018/2019 oraz przepisów 
sekcji C (procedura protestu) Oficjalnych Przepisów Gry w Koszykówkę z 16 czerwca 2018 r., 
decyduje o powtórzeniu w całości meczu 2 Ligi Mężczyzn nr 150, KS Kosz Pleszew – Exact 
Systems Śląsk II Wrocław. 

 
Uzasadnienie 

 
Po meczu 2 Ligi Mężczyzn KS Kosz Pleszew – Exact Systems Śląsk II Wrocław (16 lutego 2019 r., 

godz. 18:00) kapitan drużyny gospodarzy złożył protest przeciwko weryfikacji wyniku meczu zgodnie z 
protokołem. W pisemnym uzasadnieniu protestu klub KS Kosz Pleszew wskazał, że czas gry w ostatnim 
fragmencie meczu został uruchomiony z opóźnieniem, a to opóźnienie umożliwiło drużynie gości 
zdobycie dwóch punktów. 

 
Zgodnie z pkt. C.4. zdanie drugie Oficjalnych Przepisów Gry w Koszykówkę „w toku postępowania, 

organ wykorzysta wszelkie wiarygodne dowody i może podjąć decyzję  
o powtórzeniu określonego czasu trwania meczu lub całego meczu.”   
 

W związku z powyższym Wydział Rozgrywek Departamentu Sportu Polskiego Związku Koszykówki 
jako organ prowadzący rozgrywki na podstawie § 3 ust. 1 Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego 
PZKosz, podjął decyzję o powtórzeniu meczu w całości, w związku z tym, że na końcowy wynik meczu 
wpływ miał ewidentny błąd w pomiarze czasu, nie naprawiony przez sędziów (pkt. C.1. Oficjalnych 
Przepisów Gry w Koszykówkę). 

 
Na podstawie § 118 ust. 5 Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego PZKosz  

od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Komisji Odwoławczej PZKosz. Odwołanie wraz z 
jego uzasadnieniem wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji lub orzeczenia o nałożeniu 
kary. Wniesienie odwołania winno nastąpić jednocześnie z zapłatą kaucji odwoławczej w wysokości 
ustalonej przez organizatora rozgrywek, a w zawodach szczebla centralnego przez Zarząd PZKosz. 
Odwołanie powinno zawierać wyraźne wskazanie żądania oraz wskazywać na okoliczności faktyczne i 
prawne uzasadniające żądanie. 

 

                                                                   


