
Komunikat Komisji Dyscyplinarnej Podokręgu Słupskiego Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

 

Komisja Dyscyplinarna Podokręgu Słupskiego Pomorskiego Związku Piłki Nożnej na posiedzeniu w dniu 
19.08.2021r. podjęła następujące decyzje: 
 

1.Słupska Klasa Okręgowa: 
 
KS „Kaszubia” Studzienice – KS „Dolina-Speranda” Gałąźnia Wielka z dnia 15.08.2021r. 
Zawodnik nr 10 – Śmigiel Mateusz (KS „Dolina-Speranda” Gałąźnia Wielka) – kara pieniężna w wysokości 
200,00zł., na podstawie art.5 §1 w zw. art.13 §1pkt.3 w związku z art.69 w zw. z art.70 w zw. z art.77 lit.c RD - 
za wypowiedzi poniżające wobec sędziów oraz podważanie ich decyzji i kompetencji, przebywając na ławce 
zawodników rezerwowych. Kara biegnie od dnia 20.08.2021r. 
 

2.Puchar Polski: 
 

KS „Kaszubia II” Studzienice – UKS „Lider” Rychnowy z dnia 18.08.2021r. 
Zawodnik nr 9 – Jakubek Damian (KS „Kaszubia II” Studzienice) – kara dyskwalifikacji w wymiarze 2(dwóch) 
meczów, na podstawie art.5 §1 w zw. art.13 §1pkt.5 w związku z art.61 §1 RD - za gwałtowne, agresywne 
zachowanie wobec przeciwnika. Kara biegnie od dnia 20.08.2021r. 
 

Klub KS „Kaszubia II” Studzienice – 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 
20.08.2021r. 
 

KS „Błękitni” Motarzyno – WKS „Barton” Barcino z dnia 18.08.2021r. 
Zawodnik nr 18 – Łącki Michał (WKS „Barton” Barcino) – 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 20.08.2021r. 
 

3.Sprawy inne: 
 
a)Wniosek Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich Podokręgu Słupskiego – za niedopełnienie 
obowiązku zabezpieczenia  zawodów, naruszenie zasad bezpieczeństwa – po raz drugi. 
 
KS „Skotawia” Dębnica Kaszubska – LKS „Brda” Przechlewo z dnia 14.08.2021r. - na podstawie art.133 
§1 RD – wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.  
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