
Komunikat Komisji Dyscyplinarnej Podokręgu Słupskiego Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

 

Komisja Dyscyplinarna Podokręgu Słupskiego Pomorskiego Związku Piłki Nożnej na posiedzeniu w dniu 
09.06.2021r. podjęła następujące decyzje: 
 

1.Słupska Klasa Okręgowa: 
 
KS „Gryf” Słupsk – KS „Sparta” Sycewice z dnia 02.06.2021r. 
Zawodnik nr 12 – Ratajczyk Mariusz (KS „Sparta” Sycewice) – kara dyskwalifikacji w wymiarze 1(jednego) 
meczu, na podstawie art.5 §1 w zw. art.13 §1pkt.5 w związku z art.61 §3 pkt.3 RD - za pozbawienie realnej 
szansy zdobycia bramki przez przeciwnika. Kara biegnie od dnia 04.06.2021r. 
 
LKS „Sokół” Wyczechy – GKS „Myśliwiec” Tuchomie z dnia 03.06.2021r. 
Zawodnik nr 8 – Treder Grzegorz (GKS „Myśliwiec” Tuchomie) – kara dyskwalifikacji w wymiarze 1(jednego) 
meczu, na podstawie art.5 §1 w zw. art.13 §1pkt.5 w związku z art.61 §3 pkt.1 RD - za pozbawienie realnej 
szansy zdobycia bramki przez przeciwnika. Kara biegnie od dnia 04.06.2021r. 
 

GKS „Lipniczanka” Lipnica – KS „Jantaria” Pobłocie z dnia 06.06.2021r. 
Zawodnik nr 17 – Górski Fabian (GKS „Lipniczanka” Lipnica) – kara dyskwalifikacji w wymiarze 2(dwóch) 
meczów, na podstawie art.5 §1 w zw. art.13 §1 pkt.5 w związku z art.61 §1 RD - za gwałtowne, agresywne 
zachowanie, wobec przeciwnika. Kara biegnie od dnia 08.06.2021r.  
 
KS Włynkówko – LKS „Echo” Biesowice z dnia 05.06.2021r. 
Zawodnik nr 11 – Malinowski Grzegorz (KS Włynkówko) – kara dyskwalifikacji w wymiarze 2(dwóch) meczów, 
na podstawie art.5 §1 w zw. art.13 §1 pkt.5 w związku z art.61 §1 RD - za gwałtowne, agresywne zachowanie, 
wobec przeciwnika. Kara biegnie od dnia 08.06.2021r.  
 
KS „Sparta” Sycewice – MKS „Bytovia II” Bytów z dnia 29.05.2021r. 
Klub MKS „Bytovia II” Bytów – kara pieniężna w wysokości 700zł., na podstawie art.5 §1 w zw. 13 §1 pkt.3 w 
zw. z art.102 pkt.1 RD oraz taryfikatorem sankcji finansowych Pomorskiego ZPN, rozdział II lit. d w związku z 
art.6 pkt.6.1 w zw. z pkt.6.3 RR w związku z Uchwałą Zarządu PZPN nr IV/63 z dnia 20.04.2017r. – za brak 
trenera uprawnionego do prowadzenia zespołu, pomimo wpisania do protokołu. Kara biegnie od dnia 
10.06.2021r 
 
2.Słupska Klasa A/1: 
 
Klub Sportowy Damnica - TKKF „Stal” Jezierzyce z dnia 06.06.2021r. 
Klub KS Damnica – kara pieniężna w wysokości 100zł., na podstawie art.5 §1 w zw. art.13 §1 pkt.3 w związku 
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 10.06.2021r. 
 

3.Słupska Klasa A/2: 
 

KS „Dolina-Speranda” Gałąźnia Wielka – KS „Zenit” Redkowice z dnia 06.06.2021r. 
Zawodnik nr 4 – Boetcher Kamil (KS „Zenit” Redkowice) – kara dyskwalifikacji w wymiarze 1(jednego) meczu, 
na podstawie art.5 §1 w zw. art.13 §1pkt.5 w związku z art.61 §3 pkt.1 RD - za pozbawienie realnej szansy 
zdobycia bramki przez przeciwnika. Kara biegnie od dnia 08.06.2021r. 
 
4.Słupska Klasa Okręgowa Junior B 
 

MKS „Jantar” Ustka – LKS „Pogoń” Lębork z dnia 03.06.2021r. 
Kierownik drużyny – Artur O. (LKS „Pogoń” Lębork) - kara nagany, na podstawie art.5 §1 w zw. art.13 §1 
pkt.2 w związku z art.102 pkt.2 lit.b - za niedopełnienie obowiązków określonych przepisami o rozgrywkach. 
Kara biegnie od dnia 10.06.2021r. 



5.Słupska Klasa Okręgowa Junior C/1; 
 
MLKS „Tęcza” Brusy – LKS „Czarni” Czarne z dnia 05.06.2021r. 
Zawodnik nr 5 – Matyszewski Miłosz (LKS „Czarni” Czarne) – na podstawie art.133 §1 RD – wszczęcie 
postępowania dyscyplinarnego. 
 
6.Słupska Klasa Okręgowa Junior C/2; 
 
MKS „Lew” Lębork – KKP „Garbarnia” Kępice z dnia 06.06.2021r. 
Zawodnik nr 5 – Zalewski Oskar (KKP „Garbarnia” Kępice) – kara dyskwalifikacji w wymiarze 2(dwóch) 
meczów, na podstawie art.5 §1 w zw. art.13 §1 pkt.5 w związku z art.61 §1 RD - za gwałtowne, agresywne 
zachowanie, wobec przeciwnika. Kara biegnie od dnia 08.06.2021r.  
 
7.Sprawy inne: 
 
Wnioski Komisji ds. Rozgrywek Podokręgu Słupskiego; 
a)Wstawienie do gry nieuprawnionych zawodników oraz poświadczenie nieprawdy w protokole zawodów;  
   (l.dz.337/2021 z dnia 09.06.2021r.), 
   
KS „Kaszubia” Studzienice  - LKS „Sokół” Wyczechy z dnia 06.06.2021r. - SKO 
LKS „Sokół” Wyczechy – GKS „Myśliwiec” Tuchomie z dnia 03.06.2021r. -SKO 
Klub LKS „Sokół” Wyczechy - na podstawie art.133 §1 RD – wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.  
Ponadto Komisja zastosowała środek zapobiegawczy wobec zawodników: Jabłoński Kamil, Jaroszyński 
Maciej, Miazga Jakub, Piłat Jakub, Szczepanek Szymon, Wojda Dawid - w postaci zakazu uczestnictwa w 
rozgrywkach mistrzowskich i pucharowych, z dniem 10.06.2021r., podstawa art.129 lit.a RD PZPN z 23 lutego 
2016r.(z późniejszymi zmianami). 
 
b)Niewłaściwe sporządzenie sprawozdania z zawodów w systemie Extranet, brak zmian zawodników; 
(l.dz.339/2021 z dnia 09.06.2021r.). 
 
CHKS „Kolejarz” Chojnice - MKS „Jantar” Ustka z dnia 28.05.2021r. – SKO JB 
Sędzia główny zawodów - Jarosław Perzanowski - wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. 
 
Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej 
Podokręgu Słupskiego Pomorskiego ZPN 

(-) Dariusz PERLAŃSKI 


