
 
Komunikat Komisji Dyscyplinarnej Podokręgu Słupskiego Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 
 
Komisja Dyscyplinarna Podokręgu Słupskiego Pomorskiego Związku Piłki Nożnej na posiedzeniu w dniu 
02.09.2021r. 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) – kara pieniężna  w wysokości 200,00zł.,  na podstawie 
art.5 §1 w zw. art.13 §1 pkt.3 w związku z art.102 pk.2 lit.c w zw. z art.116 w zw. z art.77 lit.c RD - za 
niedopełnienie innych obowiązków określonych przepisami o rozgrywkach oraz wypowiedzi poniżające. Kara 
biegnie od dnia 03.09.2021r. 
 
KS „Jantaria” Pobłocie – GTS Czarna Dąbrówka z dnia 29.08.2021r. 
Klub GTS Czarna Dąbrówka – kara pieniężna w wysokości 100,00zł., 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 
03.09.2021r. 
 
LKS „Sokół” Wyczechy – MKS „Start” Miastko z dnia 27.08.2021r. 
Klub MKS „Start” Miastko – kara pieniężna w wysokości 100,00zł., 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 
03.09.2021r. 
 
KS „Gryf” Słupsk - GKS „Wybrzeże” Objazda z dnia 29.08.2021r. 
Fizjoterapeuta Zdzisław L. (KS „Gryf” Słupsk) – kara dyskwalifikacji w wymiarze 2(dwóch) meczów, na 
podstawie art.5 §1 w zw. art.13 §1 pkt.5 w związku z art.62 §2 RD – za wysoce niesportowe zachowanie. Kara 
biegnie od dnia 03.09.2021r. 
 
KS „Urania” Udorpie - KS „Błękitni” Motarzyno z dnia 29.08.2021r.  
Zawodnik – Oblizajek Kamil  (KS „Błękitni” Motarzyno) – kara pieniężna w wysokości 200,00zł.,  na podstawie 
art.5 §1 w zw. art.13 §1 pkt.3 w związku z art.77 lit.c w zw. z art.116 RD - za wypowiedzi poniżające po 2żk.. 
Kara biegnie od dnia 03.09.2021r. 
 
KS „Skotawia” Dębnica Kaszubska – GKS „Myśliwiec” Tuchomie z dnia 28.08.2021r. - na podstawie 
art.47 RD – odstąpiono od wymierzenia kary dyscyplinarnej.  
 
2.Słupska Klasa A/1: 

 
GKS „Diament” Trzebielino - KS „Słupia” Kobylnica z dnia 21.08.2021r.  
Zawodnik – Zabrocki Tomasz (GKS „Diament” Trzebielino) – kara dyskwalifikacji w wymiarze 3 meczów, na 
podstawie art.5 §1 w zw. art.13 §1 pkt.5 w związku z art.61 §2.1 pkt.1RD - za gwałtowne, agresywne 
zachowanie wobec przeciwnika. Kara biegnie od dnia 27.08.2021r.  
 
KS „Szansa” Siemianice - KS Damnica z dnia 28.08.2021r.  
Zawodnik – Jurkowski Dawid (KS „Szansa” Siemianice) – kara dyskwalifikacji w wymiarze 2(dwóch) 
meczów, na podstawie art.5 §1 w zw. art.13 §1 pkt.5 w związku z art.61 §2.1 pkt.1RD - za gwałtowne, 
agresywne zachowanie, wobec przeciwnika. Kara biegnie od dnia 03.09.2021r.  
 
 
 
 



3.Słupska Klasa A/2: 
 
KS „Urania” Udorpie -UKS „Lider” Rychnowy z dnia 22.08.2021r.  
Zawodnik – Zblewski Krzysztof (KS „Urania” Udorpie) – kara dyskwalifikacji w wymiarze 3 meczów, na 
podstawie art.5 §1 w zw. art.13 §1 pkt.5 w związku z art.61 §2.1pkt.1RD - za gwałtowne, agresywne 
zachowanie, wobec przeciwnika. Kara biegnie od dnia 27.08.2021r.  
 
TS „Pomorze” Potęgowo - LKS Łebunia z dnia 28.08.2021r.  
Klub TS „Pomorze” Potęgowo – 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 
03.09.2021r. 
 
4.Słupska Klasa B: 
 
KS „Dąb” Kusowo - KS „Kaszubia II” Studzienice z dnia 28.08.2021r.  
Zawodnik – Turzyński Mateusz (KS „Kaszubia II” Studzienice) – na podstawie art.133 §1 RD – wszczęcie 
postępowania dyscyplinarnego.  
 
Zawodnik – Turzyński Robert (KS „Kaszubia II” Studzienice) – na podstawie art.133 §1 RD – wszczęcie 
postępowania dyscyplinarnego.  
 
5.Słupska Klasa Okręgowa Junior D/1: 
 
LKS „Echo” Biesowice – KS „Grasz Dwumiasto” Ustka z dnia 28.08.2021r. 
Klub LKS „Echo” Biesowice – kara pieniężna w wysokości 100,00zł., 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 
03.09.2021r 
 
6.Sprawy Inne; 
 
a)Wnioski Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich Podokręgu Słupskiego – za niedopełnienie 
obowiązku zabezpieczenia  zawodów, naruszenie zasad bezpieczeństwa,  
 
MKS „Piast U-57” Człuchów – KS „Dolina-Speranda” Gałąźnia Wielka z dnia 28.08.2021r. - na podstawie 
art.133 §1 RD – wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.  
 
KS „Dąb” Kusowo – KS „Kaszubia II” Studzienice z dnia 28.08.2021r. - na podstawie art.133 §1 RD – 
wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.  
 
Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej 
Podokręgu Słupskiego Pomorskiego ZPN 

(-) Dariusz PERLAŃSKI 
 


