
Komunikat Komisji Dyscyplinarnej Podokręgu Słupskiego Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

Komisja Dyscyplinarna Podokręgu Słupskiego Pomorskiego Związku Piłki Nożnej na posiedzeniu w dniu 
26.08.2021r. podjęła następujące decyzje: 
 
1.Słupska Klasa Okręgowa: 
 
KS „Dolina-Speranda” Gałąźnia Wielka - GKS „Lipniczanka” Lipnica z dnia 21.08.2021r. 
Kierownik Jarosław K.(GKS „Lipniczanka” Lipnica) – na podstawie art.133 §1 RD – wszczęcie postępowania 
dyscyplinarnego.  

 
LKS „Brda” Przechlewo - MKS „Piast U-57” Człuchów z dnia 08.08.2021r. 
LKS „Brda” Przechlewo - kara zasadnicza: kara zakazu rozgrywania 1(jednego) meczu z udziałem 
publiczności na całym obiekcie sportowym, w miejscowości będącej siedzibą klubu, z zawieszeniem 
wykonania kary na okres 1(jednego) roku,  na podstawie art.5 §1 w zw. art.13 §3 pkt.3 w związku z art.64 §1 
pkt.4 w zw. z art. 72 §1.1 w zw. z art.46 §1 lit.c oraz kara dodatkowa: kara pieniężna w wysokości 200,00zł., 
na podstawie art.5 §1 w zw. art.14 §1 w związku z art.102 pkt.1 RD  – za niedopełnienie obowiązku 
zabezpieczenia zawodów, brak należytego porządku. Kara biegnie od dnia 27.08.2021r. 
 
KS „Skotawia” Dębnica Kaszubska – KS „Jantaria” Pobłocie z dnia 07.08.2021r.   
KS „Skotawia” Dębnica Kaszubska – LKS „Brda” Przechlewo z dnia 14.08.2021r.  
KS „Skotawia” Dębnica Kaszubska - kara łączna: kara pieniężna w wysokości 100,00zł., na podstawie art.5 
§1 w zw. art.13 §1 pkt.3 w związku z art.64 §1 pkt.1 w zw. z art.102 pkt.1 – za naruszenie postanowień 
dotyczących zapewnienie bezpieczeństwa, brak służb porządkowych. Kara biegnie od dnia 27.08.2021r. 

 
2.Słupska Klasa A/1: 

 
GKS „Diament” Trzebielino - KS „Słupia” Kobylnica z dnia 21.08.2021r.  
Zawodnik – Zabrocki Tomasz (GKS „Diament” Trzebielino) – na podstawie art.133 §1 RD – wszczęcie 
postępowania dyscyplinarnego.  
 
KS Damnica – ZS „Polonez” Bobrowniki z dnia 22.08.2021r. – SKA/1 
Klub ZS „Polonez” Bobrowniki – kara pieniężna w wysokości 100,00zł., na podstawie art.5 §1 w zw. art.13 
§1 pkt.3 w związku z art.68 §3 w zw. z art.102 pkt.1 w zw. z art.136 §2 RD – za naruszenie postanowień 
dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa. Kara biegnie od dnia 27.08.2021r. 
 
3.Słupska Klasa A/2: 
 

KS „Błękitni” Motarzyno - LZS „Orkan” Gostkowo z dnia 22.08.2021r.  
Zawodnik – Łangowski Mikołaj (LZS „Orkan” Gostkowo) – 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 27.08.2021r.  
 

Klub LZS „Orkan” Gostkowo – 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 
27.08.2021r. 
 

KS „Urania” Udorpie -UKS „Lider” Rychnowy z dnia 22.08.2021r.  
Zawodnik – Zblewski Krzysztof (KS „Urania” Udorpie) – na podstawie art.133 §1 RD – wszczęcie 
postępowania dyscyplinarnego.  
 

Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej 
Podokręgu Słupskiego Pomorskiego ZPN 
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