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(Gra pod fałszywymi nazwiskami) 

 

 

W dniu 5 marca 2019 roku, Organizatorzy ligi koszykówki CNBA otrzymali zgłoszenie od jednej z 
drużyn, że w zespole BOBRY BIMBRU podczas spotkania 1. kolejki 41. edycji CNBA w dniu 27 lutego 
2019 roku wystąpili zawodnicy pod fałszywymi nazwiskami. 

Na podstawie analizy zapisów protokołu meczowego, relacji statystyka, zdjęć z meczu oraz 
wyjaśnień, złożonych przez kapitanów drużyn: Bobry Bimbru i UMed Bullets, ustalono, że trójka 
zawodników, zgłoszona i grająca w lidze CNBA w drużynie UMed Bullets, wystąpiła w drużynie Bobry 
Bimbru pod fałszywymi nazwiskami (w jednym przypadku jako inny zawodnik, zgłoszony do drużyny, 
w dwóch przypadkach jako zawodnicy, którzy aktualnie nie występują w CNBA). 

Pragniemy zauważyć, że zaistniała sytuacja to nie tylko oszustwo, polegające na grze w dwóch 
drużynach CNBA, co jest niezgodne z regulaminem ligi. Przede wszystkim należy pamiętać, że 
podpisanie się na karcie zgłoszenia, stanowi akceptację regulaminu ligi CNBA, a także oświadczenie o 
własnym stanie zdrowia. W tej sytuacji miało miejsce sfałszowanie podpisów oraz gra pod fałszywymi 
nazwiskami, co w wielu przypadkach powodować może problemy natury prawnej (zawodnicy ci nie 
podpisali oświadczeń o akceptacji regulaminu, o stanie zdrowia, grze na własną odpowiedzialność, 
natomiast podpisali za kogoś innego np. klauzule dotyczące RODO, co jest oczywiście niezgodne z 
prawem). 

W zaistniałej sytuacji, Organizatorzy CNBA postanowili: 

1. Na podstawie artykułu 7.1 Regulaminu CNBA, z powodu gry w meczu nieuprawnionych 
zawodników, zweryfikować mecz Bobry Bimbru – ŁDZ ALL STARS jako walkower 0:20 i 
przyznać drużynie Bobry Bimbru 0 punktów w tabeli III ligi. 

2. Na podstawie artykułu 7.6 Regulaminu CNBA, za grę w meczu pod fałszywym nazwiskiem, 
zawodników drużyny UMed Bullets: 
- JUSTIN TAYLOR 
- STEPHEN LIN 
- MACIEJ KAMIONKA 
odsunąć od gry w lidze CNBA na okres 5 kolejek rozgrywkowych, to jest do dnia 18 kwietnia. 
 
Decyzja wchodzi w życie z dniem 6. marca 2019 roku. 

 

/-/ Michał Pietrakiewicz – Prezes Stowarzyszenia CNBA 

/-/ Piotr Ciesielski – Wiceprezes Stowarzyszenia CNBA 

 


