
Komunikat Komisji Dyscyplinarnej Podokręgu Słupskiego Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 
 
Komisja Dyscyplinarna Podokręgu Słupskiego Pomorskiego Związku Piłki Nożnej na posiedzeniu w dniu 
23.09.2021r. podjęła następujące decyzje: 
 
1.Słupska Klasa A/1: 
 
KKP „Garbarnia” Kępice - KS „Słupia” Kobylnica z dnia 18.09.2021r.  
Zawodnik nr 9 – Sztajnke Przemysław (KS „Słupia” Kobylnica) – kara dyskwalifikacji w wymiarze 2(dwóch) 
meczów, na podstawie art.5 §1 w zw. art.13 §1 pkt.5 w związku z art.61 § 1RD - za krytykę i podważanie 
decyzji sędziego głównego. 
 
2.Słupska Klasa A/2 

 
LKS Łebunia - KS „Urania” Udorpie z dnia 18.09.2021r.  
Zawodnik nr 15 – Okoniewski Wiktor (LKS Łebunia) – 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 krytykę zawodnika drużyny 
przeciwnej. 
 

KS „Zenit” Redkowice - KS „Błękitni” Motarzyno z dnia 19.09.2021r.  
Klub KS „Zenit” Redkowice – 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.  
 
Zawodnik nr 11 – Grzenkowicz Paweł (KS „Zenit” Redkowice) – 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 krytykę i podważanie 
decyzji sędziego głównego. 
 
3.Słupska Klasa B: 
 
KS „Dąb” Kusowo – KS „GKS” Kołczygłowy z dnia 11.09.2021r. 
Kierownik drużyny – Łukasz J. (KS „GKS” Kołczygłowy) – kara dyskwalifikacji w wymiarze 4(czterech) 
meczów, na podstawie art.5 §1 w zw. art.13 §1 pkt.5 w związku z art.77 lit.d w związku z art.102 pkt.2 lit.d - za 
wysoce niesportowe zachowanie, wobec sędziego głównego oraz niedopełnienie innych obowiązków. Kara 
biegnie od dnia 17.09.2021r. 
 
4.Słupska Klasa Okręgowa Junior C/1: 
 
KKP „Garbarnia” Kępice - MKS „Chojniczanka 1930” Chojnice z dnia 18.09.2021r.  
Zawodnik nr 15 – Jadczak Przemysław (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.   
 
5.Słupska Klasa Okręgowa Junior D/2: 
 
AP „Diego” Lębork - KS „Gryf” Słupsk z dnia 12.08.2021r. 
Kierownik drużyny – Marek K.(KS „Gryf” Słupsk) – kara zasadnicza: kara dyskwalifikacji w wymiarze 
1(jednego) miesiąca oraz kara dodatkowa: kara pieniężna w wysokości 100,00zł., na podstawie art.5 §1 w zw. 
art.13 §1 pkt.5 w związku z art.77 lit.d w związku z art.14 §1 w zw. z art.102 pkt.2 lit.c w zw. z art.19 §3 - za 
krytykę decyzji sędziego, przyzwolenie na przebywanie innej osoby na ławce rezerwowych oraz 
niedopełnienie innych obowiązków. Kara biegnie od dnia 24.09.2021r. - dotyczy zakazu pełnienia jakiejkolwiek 
funkcji, związanej z działalnością  w p.n. 
 
 



Zawodnik nr 18 – Kurowski Olaf (KS „Gryf” Słupsk) – kara dyskwalifikacji w wymiarze 3(trzech) meczów,                  
na podstawie art.5 §1 w zw. art.13 §1 pkt.5 w związku z art.77 lit.d - za wysoce niesportowe zachowanie, 
wobec przeciwnika oraz sędziego głównego. Kara biegnie od dnia 17.09.2021r. - dotyczy wszystkich 
rozgrywek.  
 
6.Słupska Klasa Okręgowa Junior E/1/6: 
 
Turniej nr 1 w Smołdzinie w dniu 19.09.2021r. 
Klub LKS „Echo” Biesowice – na podstawie art.133 §1 RD – wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.  

 
7.Sprawy Inne; 
 
a)Wniosek Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich Podokręgu Słupskiego – za niedopełnienie 
obowiązku zabezpieczenia  zawodów, naruszenie zasad bezpieczeństwa,  
 
KS „Zenit” Redkowice – KS „Błękitni” Motarzyno z dnia 19.09.2021r. 
KS „Zenit” Redkowice - kara pieniężna w wysokości 100,00zł., na podstawie art.5 §1 w zw. art.13 §1 pkt.3 w 
związku z art.64 §1pkt.1 w związku z art.102 pkt.1 – za naruszenie postanowień dotyczących zapewnienie 
bezpieczeństwa, brak służb porządkowych. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji Dyscyplinarnej 
Podokręgu Słupskiego Pomorskiego ZPN 

(-) Michał JADŁOWSKI 

 


