
Komunikat Komisji Dyscyplinarnej Podokręgu Słupskiego Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

 

Komisja Dyscyplinarna Podokręgu Słupskiego Pomorskiego Związku Piłki Nożnej na posiedzeniu w dniu 
23.06.2021r. podjęła następujące decyzje: 
 
1.Słupska Klasa Okręgowa: 
 
GKS „Lipniczanka” Lipnica – MKS „Bytovia II” Bytów z dnia 19.06.2021r. 
Zawodnik nr 10 – Błaszkowski Maciej (MKS „Bytovia II” Bytów) – 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 21.06.2021r. 
 
2.Słupska Klasa A/1: 
 
KS „Słupia” Kobylnica – KKP „Garbarnia” Kępice z dnia 19.06.2021r. 
Zawodnik nr 10 – Hostyński Adam (KKP „Garbarnia” Kępice) – na podstawie art.133 §1 RD – wszczęcie 
postępowania dyscyplinarnego. 
 
3.Słupska Klasa A/2: 
 

KS „Victoria” Dąbrówka - KS „Dolina-Speranda” Gałąźnia Wielka z dnia 19.06.2021r. 
Klub - KS „Dolina-Speranda” Gałąźnia Wielka – 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 
24.06.2021r. 
 
Zawodnik nr 2 – Zblewski Łukasz (KS „Dolina-Speranda” Gałąźnia Wielka) – kara pieniężna w wysokości 
200,00zł., na podstawie art.5 §1 w zw. art.13 §1 pkt.3 w zw. z art.70, 77 lit.c RD - za krytykę i podważanie 
decyzji sędziego, po 2żk. Kara biegnie od dnia 24.06.2021r. 
 
Klub - KS „Dolina-Speranda” Gałąźnia Wielka – kara pieniężna w wysokości 100zł., na podstawie art.5 §1 w 
zw. art.13 §1 pkt.3 w związku z art.67, 68 RD – za naruszenie porządku. Kara biegnie od dnia 24.06.2021r. 
 
4.Słupska Klasa „B”; 
 

KS „Dąb” Kusowo – GKS „Diament” Trzebielino z dnia 16.06.2021r. 
Zawodnik nr 6 – Olczak Grzegorz (KS „Dąb” Kusowo) – kara nagana, na podstawie art.5 §1 w zw. art.13 §1 
pkt.2 w zw. z art.77 lit.b RD - za wypowiedzi poniżające, po 2żk. Kara biegnie od dnia 24.06.2021r. 
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