STALIŠČE PREDSEDNIKA BZS
glede prijave Irene Rančigaj zoper Franca Cona Lampeta

V zadnjih mesecih smo bili v slovenskem bridžu tudi širše obveščeni o sporu, ki se je zgodil na
Odprtem parskem prvenstvu Slovenije za seniorje 2020. Veliko besed je bilo izrečenih in
napisanih, v duhu dobrih odnosov med bridžisti in urejenih razmer med klubi in BZS ter v sami
BZS želim podati svoje mnenje o omenjeni prijavi.
Naj najprej navedem ključna sporočila:
Na Odprtem parskem prvenstvu Slovenije za seniorje v soboto, 7. marca 2020, je prišlo do
neljubega dogodka. Prilagam prijavo gospe Rančigaj in sodniško poročilo, oboje je bilo po
elektronski pošti poslano na BZS v ponedeljek, 9. marca 2020.
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Zadeva: predlog za uvedbo disciplinskega postopka

Predlagam uvedbo disciplinskega postopka zoper člana BKM Franca Cona Lampeta.
G. Lampe me nadira in se mi posmehuje, ter izničuje moje delo v klubu že od 7. februarja 2020,
ko smo imeli sestanek UO BKM:
Članarine ni redno plačeval že v letu 2018 in 2019, zato sem mu rekla, ko sem mu dala položnice
za plačilo članarine v začetku januarja, da če letos ne bo plačeval članarine po valutah, ne bo
imel plačanih kotizacij za turnirje.

2. od 5

Ker članarine kljub opominu (1. Obrok je zapadel 29. 2. 2020) ni plačal, mu nisem plačala
pristojbine za državno seniorsko prvenstvo, ki je bilo minulo soboto v Maribor.
Ko mu je direktor turnirja rekel, da mora plačati pristojbino zanj in za njegovo ženo, se je drl
preko celotne hale, kjer smo igrali, da naj mu takoj plačam pristojbino. Ker mu nisem hotela,
me je začel zmerjati. Ko sva s partnerko Romano Gunzek igrali, takoj po tem, pri njegovi mizi,
mi je grozil, če bom samo pisknila, bo poklical sodnika. Ves čas igranja dveh bordov me je
zmerjal, prav tako njegova žena in me izzival. Ko sva s partnerko šli igrati naslednje borde k
mizi Zo je in Ivana Šušter, je prišel za menoj in me 2 krat udaril po ramenu. Ustrašila sem se ga
in sem ga odrinila, Ivan Šuštar pa mu je rekel naj gre od naše mize. Potem se je začel dreti še
na njega. Pristopil je sodnik in ga skušal umiriti. Povedati vam moram, da sem se tresla in
moja koncentracija za igro je bila ničelna.
Pripombe na moj račun so še kar padale in z ženo sta pri vsaki mizi razlagala kakšna da sem,
pa tudi kakšen je Milan Ranc. Do njega se je vedel zelo neprimerno, poniževal ga je in to ni bilo
prvič.
Ne razumem sodnika, zakaj mu je dovolil igrati turnir, če ni imel plačane kotizacije. Pri moji
mizi je ženi ves čas govoril, kako jima bo ta turnir plačal naš klub, naj se ne sekira.
Predlagam, da ga disciplinska komisija BZS izključi iz zveze, mi pa ga bomo iz našega kluba.

Pozdravljeni,

Irena Rančigaj, l.r.

Maribor 9. 3. 2020

________________________________________________________________________________________________

ČLANOM UE BZS,
Preden opišem nepravilnosti, ki so se dogajale na Odprtem parskem prvenstvu Slovenije za
seniorje, bom pojasnil mojo vlogo na tekmovanju.
Moja vloga na tekmovanju je bila sodnik. Kot sodnik sem dolžan zagotoviti enake pogoje
igranja za vse udeležence in odgovarjam za pravilnost rezultatov.
To je vse. Vse zgoraj navedeno sem opravil po mojem mnenju profesionalno. Tudi neljub
dogodek sem rešil na najbolj primeren način.

fi

Prekrški, ki so se zgodili na tekmovanju:

3. od 5

Franc Con Lampe ni želel plačati prijavnine zase in za Sonjo Lampe. Rekel je, da bo za njiju
plačal BK Maribor. Predstavnica BK Maribor Irena Rančigaj je potrdila da klub ne bo plačal
prijavnine za njiju.
Dolžnost sodnika ali vodje tekmovanja ni da iztirja prijavnino. To lahko naredi samo UO BZS s
sklepom.
Tu se je začel spor (prepir) in tudi neprimerno obnašanje s strani zgoraj navedenega igralca.
Takrat sem posredoval in zaprosil vse udeležene v prepiru, da se umirijo in nadaljujejo z
igranjem. Povedal sem jim, da so to stvari ki jih morajo rešiti v klubu in ne na prvenstvu pod
okriljem BZS.

Naslednje kolo se je zgodil nov prekršek. Milan Ranc je zapustil igralne prostore in ni želel igrati
proti paru Lampe - Lampe. Razlog, ki ga je navedel je bila provokacija s strani Lampeta.
Franc Con Lampe je dobil opomin pred izključitvijo iz tekmovanja. Pojasnil sem mu, da ga bom
izključil iz tekmovanja, če se bo nadaljevalo njegovo neprimerno vedenje. Con je upošteval
opomin in do konca tekmovanja ni bilo več neprimernega obnašanja.
Rezultat na obeh bordih sem po posvetovanju z Dušan Krautsakom priredil: oba para sta
dobila po 40 %, ker sta bila oba v prekršku. Eden zaradi provokacije, drugi pa ker je zapustil
igralne prostore in ni želel odigrati dve partiji.
Glede na to, da je Franc Con Lampe upošteval navodila sodnika in je odigral tekmovanje do
konca nimam kot sodnik nobenega razloga, da bi ga prijavil disciplinski komisiji. Enako velja
tudi za Milana Ranca, ki se je vrnil in enako odigral celotno tekmovanje.

Lep pozdrav, Marjan Zadel

________________________________________________________________________________________________

4. od 5

Ob podrobnejšem pregledu celotnega dogajanja, sem ugotovil:
- UO BZS je ob obravnavi prijave ugotovil, da BZS nima Disciplinskega pravilnika.
- 16. 3. 2020 je UO BZS sprejel Disciplinski pravilnik Bridge zveze Slovenije.
- UO BZS do konca mandata takratnega vodstva formalno na prijavo gospe Rančigaj ni reagiral.
- Po nastopu mandata začasnega vodstva, je gospa Rančigaj ponovno zahtevala uvedbo
disciplinskega postopka proti gospodu Lampetu.
- Začasni UO BZS je ugotovil, da v času dogodka ni obstajal Disciplinski pravilnik in da postopka
ni možno uvesti na osnovi pravilnika, ki je bil sprejet teden dni kasneje. Zato je pritožbo, kot
proceduralno neutemeljeno, zavrnil.
Pri odvetniški družbi Čuk & Pleško iz Ljubljane sem preveril glede proceduralnega postopka,
potrdili so, da postopka znotraj BZS ni mogoče izvesti, v primeru žalitev in/ali zičnega
obračunavanja, gospe Rančigaj preostane le postopek na sodišču.
Ker se spor ni polegel, ob tem pa je razkril številne nepravilnosti, na katere mora biti BZS še
posebej pozorna, sem se odločil javno objaviti svoje stališče in stališče disciplinske komisije.
Kot je ugotovljeno in tudi pravno preverjeno, formalen postopek s strani BZS ni mogoč. Menim
pa, da mora imeti inštitucija kot je BZS urejene sodobne pravilnike in postopke, po katerih lahko
presodi v morebitnih sporih.
Zato je bila prioriteta UO BZS, da čim prej po nastopu mandata v javno obravnavo posreduje
posodobljeno verzijo Disciplinskega pravilnika. O njegovem sprejetju bo odločala naslednja
skupščina BZS, predvidoma še to jesen. Verjamemo, da bo predstavljal dobro osnovo za utrditev
spoštljivih in korektnih odnosov med bridžisti.
Pogovoril sem se s člani Disciplinske komisije. Njihovo stališče je, da bi prijavo gospe Rančigaj v
primeru, če bi v času dogodka Disciplinski pravilnik, kakršnega predlagamo sedaj, obstajal,
obravnavali kot utemeljeno. Glede dogodkov opisanih v prijavi, bi komisija pridobila izjave prič.
- V kolikor bi bilo ugotovljeno, da je gospod Lampe zmerjal in žalil, bi bil proti njemu izrečen
disciplinski ukrep. V kolikor bi se taka kršitev v naslednjih treh letih ponovila, bi bil izrečen
poostren ukrep , verjetno začasni mesečni suspenz.
- V kolikor bi bilo ugotovljeno, da je gospod Lampe poleg zmerjanja in žaljenja tudi zično
obračunaval, bi bil proti njemu izrečen ukrep daljšega trajanja, verjetno letni suspenz, ki bi z
nadaljnjim ponavljanjem lahko privedel celo do izključitve iz BZS in doživljenjske prepovedi
igranja na njenih turnirjih.

fi

fi

Ocenjujem, da je sodnik svojo nalogo opravil povsem korektno. Ne samo, da sodnik ne more
prepovedati nastopa na tekmovanju igralcu, ki nima plačane igralnine, ampak tega v času
dogodka tudi ni predvidel noben od pravilnikov BZS. Nastop sicer ni bil dovoljen igralcem, ki v
tekoči sezoni niso bili registrirani s strani klubov, a gospoda Lampeta je BK Maribor registriral in
zanj plačal letno članarino.

 


5. od 5

Ker so se ob dogodku pojavile nejasnosti tudi zaradi neurejenih pravil BZS, je UO BZS v izogib
takim situacijam takoj sprejel Registracijski in Tekmovalni pravilnik, ki urejata to področje in
predvidevata posledice neplačevanja igralnin na tekmovanjih v organizaciji BZS. Konkretno pa
smo ob prevzemu dokumentacije BZS ugotovili, da je igralnina za gospo in gospoda Lampeta
ostala neplačana do konca mandata začasnega vodstva, 31. 5. 2021. Dogovori med klubi in igralci
o plačevanju igralnin se BZS ne tičejo, formalno so plačniki vseh tekmovanj z izjemo SBL, igralci
sami. Zato smo gospe in gospodu Lampetu izdali računa za igralnino na omenjenem
tekmovanju, ki sta ju že poravnala.
Obstajajo ocene, da so nekateri člani BK Maribor poskusili izkoristiti omenjeno državno
prvenstvo za ureditev internega spora v klubu, ki je nastal zaradi neplačevanja klubskih članarin.
Ob tem lahko ugotovim le, da je prenašanje internih klubskih sporov na nivo BZS nesprejemljivo
in bo v bodoče tudi lahko predmet disciplinskih postopkov.
Potrudil se bom, da bo imela BZS urejene pravilnike in postopke, da iz formalnih ali
postopkovnih razlogov ne bi prišlo do takih ali podobnih sporov, pri katerih bi se prizadeti igralci
lahko počutili nezaščiteni.
Vsi skupaj želimo vzpostaviti medsebojne odnose, ki bodo prijetni in spoštljivi.

V Ljubljani, 28.6.2021

Tomaž Adamič,
predsednik BZS

