
Komunikat Komisji Dyscyplinarnej Podokręgu Słupskiego Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 
 
Komisja Dyscyplinarna Podokręgu Słupskiego Pomorskiego Związku Piłki Nożnej na posiedzeniu w 
dniu 13.08.2020r. podjęła następujące decyzje: 
 

1.Słupska Klasa Okręgowa: 
 
MKS „Bytovia II” Bytów - MKS „Start” Miastko z dnia 09.08.2020r. 
Klub MKS „Start” Miastko – kara pieniężna w wysokości 100zł., na podstawie art.5 §1 w zw. art.13 §1 
pkt.3 w zw. z art.57 §2 RD w zw. z art.17 §1 RD – za otrzymanie przez 5 zawodników jednej drużyny – 
ostrzeżenie (żółta kartka) lub wykluczenie (czerwona kartka) w jednym meczu. Kara biegnie od dnia 
14.08.2020r. 
Zawodnik nr 8 – Leik Przemysław (MKS „Bytovia” Bytów) – na podstawie art.133 §1 RD – wszczęcie 
postępowania dyscyplinarnego. Sprawa będzie rozpatrywana na posiedzeniu w dniu 20.08.2020r. 
(czwartek) o godz.16.15.  
 
2.Słupska Klasa A/1: 
 
TS „Pomorze” Potęgowo – Klub Sportowy Damnica z dnia 09.08.2020r. 
Klub TS „Pomorze” Potęgowo – kara pieniężna w wysokości 100zł., na podstawie art.5 §1 w zw. art.13 
§1 pkt.3 w zw. z art.57 §2 RD w zw. z art.17 §1 RD – za otrzymanie przez 5 zawodników jednej drużyny 
– ostrzeżenie (żółta kartka) lub wykluczenie (czerwona kartka) w jednym meczu. Kara biegnie od dnia 
14.08.2020r. 
 
3.Słupska Klasa A/2: 
 
KS „Victoria” Dąbrówka - LZS „Orkan” Gostkowo z dnia 09.08.2020r. 
Zawodnik nr 7 – Benkowski Marcin (KS „Victoria” Dąbrówka) – na podstawie art.133 §1 RD – 
wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. Sprawa będzie rozpatrywana na posiedzeniu w dniu 
20.08.2020r. (czwartek) o godz.16.30.  
 
KS „Magic” Niezabyszewo - LZS „Arkonia” Pomysk Wielki z dnia 09.08.2020r. 
Zawodnik nr 19 – Hinc Paweł (KS „Magic” Niezabyszewo) – kara pieniężna w wysokości 150zł., na 
podstawie art.5 §1 w zw. art.13 §1 pkt.3 w zw. z art.69 i 70 RD  - za podważanie decyzji sędziego oraz  
pokazanie obscenicznego gestu pod jego adresem, po otrzymaniu 2(drugiej) żółtej kartki. Kara biegnie 
od dnia 14.08.2020r. 
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