
 

Komunikat   Komisji   ds.   Rozgrywek   Podokręgu   Słupsk 

Komisja informuje,  że  na  posiedzeniu  w  dniu  09.06.2021r  podjęła  

następujące  decyzje dotyczące   sezonu 2020/2021: 

 

A. Organizacja rozgrywek 

 
Komisja wyraziła zgodę na zmianę terminu rozegrania meczu. 

 

1) SK „ A” gr. II  mecz KS „Skotawa” Budowo – LZS „Arkonia” Pomysk Wielki zostanie 

rozegrany w dniu 13.06. 2021r.  godz. 14.00. 

 

2) SK Junior „ C2” mecz MKS „Jantar” Ustka – UKS „Byki” Słupsk zostanie rozegrany 

w dniu 16.06. 2021r.  godz. 17.30. 

 

3) SK Junior „ D2” gr. I mecz KS „Grasz Dwumiasto” Ustka - MKS „Jantar” Ustka 

zostanie rozegrany w dniu 13.06. 2021r.  godz. 19.00. 

 

4) SK Junior E1 gr. 15 turniej nr 1, którego gospodarzem jest WKS „Barton” Barcino 

zostanie rozegrany w dniu 15.06.2021r o godzinie 16.00 

 
             Komisja nie wyraziła zgody na zmianę terminu rozegrania meczu. 

 

1) SK „ O” mecz WKS „Barton” Barcino – KS Włynkówko zostanie rozegrany w dniu 

19.06. 2021r.  godz. 16.00. Brak zgody drużyny gości na zmianę godziny rozegrania 

meczu.  

2) SK „ A” gr. II mecz KS „Zenit” Redkowice – UKS „Lider” Rychnowy zostanie 

rozegrany w dniu 19.06. 2021r.  godz. 17.00. Brak zgody drużyny gości na zmianę 

godziny rozegrania meczu.  

 

B. Weryfikacja zawodów 

 
1) SK  „O”  mecz LKS „Czarni” Czarne – KS „Chrobry” Charbrowo z dnia     

05.06.2021r został zweryfikowany jako walkower 3:0  na korzyść LKS „Czarni” 

Czarne. Podstawa – Reg. … Rozgr. … art. 12. pkt 12.1.2. Ponadto zgodnie z 

Taryfikator Sankcji Finansowych.. Rozdz.I pkt. A ppkt 3b nakłada na KS „Chrobry” 

Charbrowo karę finansową w wysokości 600 zł. 

 

2) SK  „O”  mecz KS „Kaszubia” Studzienice – LKS „Sokół” Wyczechy z dnia     

06.06.2021r został zweryfikowany jako walkower 3:0  na korzyść KS „Kaszubia” 

Studzienice. Podstawa – Reg. … Rozgr. … art. 12. pkt 12.1.7. w związku z art. 29 

pkt 29.5 ( nie stawienie się drużyny do kontroli tożsamości).  
 

3) SK  Junior „E1” gr. 16 turniej nr 3 z dnia 05.06.2021r, którego gospodarzem był     

LKS „Czarni” Czarne wszystkie mecze z udziałem KS „ Zawisza” Borzytuchom oraz 

MKS „Bytovia” Bytów, zostały zweryfikowane jako walkowery 3:0  na korzyść 

drużyn przeciwnych. Ponadto  mecze pomiędzy tymi drużynami zostały 

zweryfikowane jako walkowery obustronne. 



Podstawa – Reg. … Rozgr. … art. 12. pkt 12.1.2. oraz pkt 12.2. Ponadto zgodnie      

z Taryfikator Sankcji Finansowych.. Rozdz.I pkt. A ppkt 3f nakłada na KS „ Zawisza” 

Borzytuchom oraz MKS „Bytovia” Bytów kary finansowe w wysokości 200 zł. 

 

4) SK  Junior „F2” gr. 14 turniej nr 3 z dnia 06.06.2021r, którego gospodarzem był     

MKS Debrzno wszystkie mecze z udziałem KS „ Leśnik” Cewice oraz KS 

Włynkówko, zostały zweryfikowane jako walkowery 3:0  na korzyść drużyn 

przeciwnych. Ponadto  mecze pomiędzy tymi drużynami zostały zweryfikowane 

jako walkowery obustronne. 

Podstawa – Reg. … Rozgr. … art. 12. pkt 12.1.2. oraz pkt 12.2. Ponadto zgodnie      

z Taryfikator Sankcji Finansowych.. Rozdz.I pkt. A ppkt 3f nakłada na KS „ Leśnik” 

Cewice oraz KS Włynkówko kary finansowe w wysokości 200 zł. 

 

C. Inne sprawy 
 

1) Komisja ustaliła gospodarzy meczów barażowych pomiędzy zwycięzcami  

Słupskiej Klasy Junior „D1” gr. I i II. 
 Mecze barażowe o wejście do I Ligi Wojewódzkiej C2 Trampkarz odbędą się       

w dniach: 
- 13.06.2021r godz. 11.00 – gospodarz UKS „ Lider” Rychnowy 

- 20.06.2021r godz.  17.00– gospodarz MKS „ Jantar” Ustka 

 

 
               Komisja informuje, że  zgodnie  z  obowiązującym  regulaminem nie będą    

merytorycznie rozpatrywane  wnioski o zmianę gospodarza lub terminu meczu 

(dotyczy wszystkich klas rozgrywkowych) złożone później niż na 14 dni przed 

terminem wynikającym z terminarza bez  zgody drużyny  przeciwnej, podania 

przyczyny zmiany terminu i  wniesienia  opłaty  manipulacyjnej.  

 

 

                           Wiceprzewodniczący Komisji  ds.  Rozgrywek  Podokręgu  Słupsk 

                                                            (-) Bogdan Głodowicz 

 


