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OŚWIADCZENIE
ws. wniosku o dyskwalifikację zawodników, których numery nie były widoczne

Po zebraniu niezbędnych informacji podjęliśmy decyzję o nieuznaniu wniosku o dyskwalifikację
zawodników, którzy zgodnie z wnioskiem nie przestrzegali regulaminowego zapisu dot.
przymocowania numeru startowego w widocznym miejscu z przodu ciała.
Wniosek w ww. sprawie wniósł w dn. 22.10.2019 Piotr Żubiński (zdyskwalifikowany wcześniej, por.
oświadczenie z dn. 16.10.2019). Piotr jako przykład podaje załączone poniżej zdjęcia (Fot. 1-7)
argumentując jednocześnie:
Wnosze o dyskwalifikacje zawodników wszystkich zawodników, którzy nie przestrzegali tego zapisu
regulaminu
ZASADY RYWALIZACJI
"Uczestnicy poruszają się wyłącznie po wyznaczonej trasie, z numerem startowym przymocowanym w
widocznym miejscu, z przodu ciała". [pisownia oryginalna]
Rozważając zasadność wniosku Piotra Żubińskiego warto zajrzeć do Regulaminów (Piotr Żubiński nie
podał we wniosku nawet, której trasy dotyczy jego wniosek, ale przyjmijmy, że wszystkich) nieco dalej.
Chodzi konkretnie o zdanie:
Niestosowanie się do któregokolwiek z punktów Regulaminu może grozić dyskwalifikacją uczestnika.
Z przepisu tego jasno wynika, iż sankcja dyskwalifikacji nie jest automatyczna, a łamanie Regulaminu
może grozić dyskwalifikacją. A zatem Organizator opracowując Regulamin zastrzegł sobie swoisty luz
decyzyjny, tj. możliwość indywidualnej oceny danego przypadku. Finalną decyzję organizator zawsze
podejmuje w odniesieniu do całości materiałów zebranych w konkretnej sprawie.
Oceniając ww. sprawę warto zaznaczyć, iż najważniejszym powodem, dla którego zapis o
umiejscowieniu numeru startowego znajduje się w Regulaminach jest możliwość odczytywania
numerów przez obsługę punktów odżywczych, kontrolnych, służby medyczne oraz obsługę pomiaru
czasu. Konieczność umiejscowienia numeru nie ma podstaw etycznych, nie wynika z głębszych
przesłanek niż pragmatyczne podejście do technicznej obsługi biegu. W związku z tym, jeśli zawodnicy
niestosujący się do tego zapisu, nie robią tego w sposób uporczywy (np. mimo uwag obsługi), a ich
działanie nie utrudnia pracy obsłudze biegu, wówczas karą stanowczo zbyt daleko idącą byłaby
dyskwalifikacja. W zasygnalizowanych przez Piotra Żubińskiego przypadkach nie mamy informacji o
jakichkolwiek utrudnieniach czy uporczywości. Przesuwanie numeru na bok lub tył ciała, a także
chowanie numeru pod kurtką jest zresztą dość częstym zachowaniem, zwłaszcza pomiędzy punktami
kontrolnymi. Nawet sam Wnioskodawca – Piotr Żubiński biegł z numerem niewidocznym z przodu ciała
(Fot. 8).

W związku z powyższym wniosku o dyskwalifikację nie uwzględniono.
Jednocześnie zwracamy się z prośbą do zawodników o przestrzeganie w przyszłości omawianego
powyżej przepisu. Chwilowa kumulacja zawodników na punkcie w połączeniu z niewidocznymi
numerami może bowiem wydatnie utrudnić pracę obsłudze biegu.
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Fot. 6 (autor zdjęcia: Karolina Krawczyk, screen przesłany przez Piotra Żubińskiego)
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