Komunikat #28 Komisji Dyscyplinarnej Podokręgu Słupskiego Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
Komisja Dyscyplinarna Podokręgu Słupskiego Pomorskiego Związku Piłki Nożnej na posiedzeniu w
dniu 22.05.2019r. podjęła następujące decyzje:
1.Słupska Klasa A/1:
ZS „Polonez” Bobrowniki - LKS „Echo” Biesowice z dnia 19.05.2019r.
ZS „Polonez” Bobrowniki - kara 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 23.05.2019r.
TS „Pomorze” Potęgowo - KS „Granit” Kończewo z dnia 18.05.2019r.
Zawodnik nr 14 – Dwulit Adrian (TS „Pomorze” Potęgowo) – wysoce nie sportowe zachowanie ,wobec
przeciwnika, na podstawie art.131 §1 RD - wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. Sprawa
będzie rozpatrywana na posiedzeniu w dniu 29.05.2019r. o godz.16.30.
Zawodnik nr 9 – Jędrak Arkadiusz (KS „Granit” Kończewo) – wysoce nie sportowe zachowanie ,wobec
sędziego, na podstawie art.131 §1 RD - wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. Sprawa będzie
rozpatrywana na posiedzeniu w dniu 29.05.2019r. o godz.16.30.
2.Słupska Klasa A/2:
KS „Kaszubia” Studzienice – LKS „Czarni” Czarne z dnia 12.05.2019r.
Zawodnik nr 2 – Jakubowski Łukasz (LKS „Czarni” Czarne) – kara dyskwalifikacji w wymiarze 3 (trzech)
meczów, na podstawie art.5 §1 w zw. art.13 §1 pkt.5 w zw. z art.61 §2 pkt.2 RD – za wysoce nie
sportowe zachowanie, wobec sędziego głównego. Kara biegnie od dnia 16.05.2019r.
KS „Dolina-Speranda” Gałąźnia Wielka - KS „Magic” Niezabyszewo z dnia 19.05.2019r.
Zawodnik nr 22 – Adamczyk Grzegorz (KS „Magic” Niezabyszewo) – kara dyskwalifikacji w wymiarze 2
(dwóch) meczów, na podstawie art.5 §1 w zw. art.13 §1 pkt.5 w zw. z art.61 §1 RD – za krytykę i
podważanie decyzji sędziego głównego. Kara biegnie od dnia `23.05.2019r.
3.Słupska Klasa B/1:
KS „Sokół” Kuleszewo – „Gryf II” Słupsk S.A. z dnia 18.05.2019r.
KS „Sokół” Kuleszewo - kara 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 23.05.2019r.
Zawodnik nr 3 – Krzyżanowski Rafał (KS „Sokół” Kuleszewo)– wysoce nie sportowe zachowanie ,wobec
przeciwnika oraz sędziego, na podstawie art.131 §1 RD - wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.
Sprawa będzie rozpatrywana na posiedzeniu w dniu 29.05.2019r. o godz.16.45.
4.Słupska Klasa B/2:
KS „Victoria” Dąbrówka - KS „Urania” Udorpie z dnia 19.05.2019r.
KS „Urania” Udorpie - kara 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 23.05.2019r.

5.Słupska Klasa Okręgowa Junior B/1:
KS Bruskowo Wielkie - GKS „Wybrzeże” Objazda z dnia 15.05.2019r.
Zawodnik nr 1 – Dworak Michał (GKS „Wybrzeże” Objazda) - kara dyskwalifikacji w wymiarze 1
(jednego) meczu, na podstawie art.5 §1 w zw. art.13 §1 pkt.5 w zw. z art.61 §3 pkt.3 RD – za
pozbawienie drużyny przeciwnej realnej szansy na zdobycie bramki. Kara biegnie od dnia 16.05.2019r.
KS Bruskowo Wielkie - KS „Gryf” Słupsk z dnia 19.05.2019r.
Zawodnik nr 46 – Sokowicz Tymoteusz (KS „Gryf” Słupsk) - kara dyskwalifikacji w wymiarze 1 (jednego)
meczu, na podstawie art.5 §1 w zw. art.13 §1 pkt.5 w zw. z art.61 §3 pkt.1 RD – za pozbawienie
drużyny przeciwnej realnej szansy na zdobycie bramki. Kara biegnie od dnia 23.05.2019r.
6.Wniosek Komisji ds. Rozgrywek:
a) Wniosek Komisji ds. Rozgrywek Podokręgu Słupskiego, o ukaranie trenera - za wysoce nie sportowe
zachowanie podczas rozgrywania zawodów – SKO JE/2/13 turniej nr 2 w Jezierzycach.
GTS Czarna Dąbrówka – KS „Gryf” Słupsk z 12.05.2019r.
Trener – Kublik Marek (KS „Gryf” Słupsk) – kara dyskwalifikacji w wymiarze 1 (jednego) meczu turnieju, na podstawie art.5 §1 pkt.1 w zw. art.13 §2 pkt.3 w związku z art.62 §1 RD – za wysoce nie
sportowe zachowanie, wobec sędziego. Kara biegnie od dnia 23.05.2019r.
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