
 

Komunikat   Komisji   ds.   Rozgrywek   Podokręgu   Słupsk 

Komisja informuje,  że  na  posiedzeniu  w  dniu  13.10.2021r  podjęła  

następujące  decyzje dotyczące sezonu 2021/2022: 

 

A. Organizacja rozgrywek 

 
             Komisja wyraziła zgodę na zmianę terminu, meczu. 

 

1) SK „ A”gr.2 mecz KS „ Magic” Niezabyszewo – KS „Zenit” Redkowice zostanie 

rozegrany w dniu 17.10.2021r. o godz. 12.00.  

 

2) SK Junior „ C2” mecz LKS „Pogoń” Lębork - MKS „ Start” Miastko zostanie 

rozegrany w dniu 20.10.2021r. godzina 17.00. 

 

3) SK Junior „ D2” gr. 1 mecz UKS „Byki” Słupsk - KS „ Chrobry” Charbrowo zostanie 

rozegrany w dniu 20.10.2021r. godzina 18.00. 

 

4) SK Junior „ D2” gr. 2 mecz GKS „Myśliwiec” Tuchomie - MKS „ Start” Miastko 

zostanie rozegrany w dniu 20.10.2021r. godzina 16.30. 

 

5) SK Junior „ D2” gr. 2 mecz KS „Dolina - Speranda” Gałąźnia Wielka -                   

MKS „ Chojniczanka 1930” Chojnice zostanie rozegrany w dniu 19.10.2021r. 

godzina 15.30. 

             Komisja wyraziła zgodę na zmianę miejsca rozegrania meczu. 

1) SK „O” mecz GKS „Wybrzeże” Objazda – Gryf II Słupsk zostanie rozegrany w dniu 

27.10.2021r. godzina 20.00. na boisku ze sztuczną nawierzchnią w miejscowości 

Ustka ul. Grunwaldzka. 

            Komisja nie wyraziła zgody na zmianę terminu rozegrania meczu. 

1) SK „ A” gr. 2 mecz KS „ Magic” Niezabyszewo – UKS „Lider” Rychnowy zostanie 

rozegrany w dniu 27.10.2021r. o godz. 16.30. Brak zgody drużyny gospodarza na 

zmianę terminu rozegrania meczu. 

 

2) SK „ B” mecz LKS „ Granit” Koczała – KS „Dąb” Kusowo zostanie rozegrany w dniu 

27.10.2021r. o godz. 16.00. Brak zgody drużyny gości na zmianę terminu 

rozegrania meczu. 

 

3) SK Junior „ E2” gr. 2 , którego gospodarzem jest GKS „Myśliwiec” Tuchomie 

zostanie rozegrany w dniu 24.10. 2021r. godzina 16.00. Brak zgody drużyn 

uczestniczących w turnieju na zmianę terminu. 

 

             Komisja wyznaczyła terminy rozegrania meczów, turniejów z urzędu. 

                    

                     W związku z niewywiązaniem się przez kluby z zapisu art. 7 pkt 7.2 Regulaminu  

Rozgrywek……. komisja, na podstawie art. 7 pkt. 7.7. ppkt. 7.7.4 wyznaczyła 

terminy poniższych meczów z urzędu:  

 



1) SK Junior „ C1”  mecz MLKS „Tęcza” Brusy - SS „Szarża” Krojanty  zostanie 

rozegrany w dniu 30.10. 2021r. godz. 12.00.  

 

2) SK Junior „ D2” gr. 1 mecz MKS „Chojniczanka 1930” Chojnice - MKS „Piast U-57” 

Człuchów  zostanie rozegrany w dniu 23.10. 2021r. godz. 11.00. Jednocześnie 

komisja nie uwzględniła wniosku o zmianę terminu rozegrania meczu ze względu 

na brak zgody drużyny gospodarza. 

 

3) SK Junior „ E2” gr. 3 turniej nr 3, którego gospodarzem jest KS „Grasz 

Dwumiasto” Ustka zostanie rozegrany w dniu 23.10. 2021r. godz. 15.00.  

 

B. Inne sprawy 
 

1) W związku z pismem Zarządu  KS „Skotawia” Dębnica Kaszubska o wycofaniu 

zespołu z rozgrywek SK Junior „F1” gr. 2, komisja postanowiła: wycofać w/w 

zespół z rozgrywek. Drużyny rozgrywające mecze w wyznaczonych terminach                    

z wycofaną drużyną są zespołami pauzującymi.  

Podstawa: Reg. Rozgr….. art. 13. pkt 13.1. 

Ponadto zgodnie z Taryfikator  Sankcji Finansowych … Rozdz. I pkt 2 ppkt. f, 

nakłada na KS „Skotawia” Dębnica Kaszubska karę finansową w wysokości       

300 zł.  

 

               Komisja informuje, że  zgodnie  z  obowiązującym  regulaminem nie będą    

merytorycznie rozpatrywane  wnioski o zmianę gospodarza lub terminu meczu 

(dotyczy wszystkich klas rozgrywkowych) złożone później niż na 14 dni przed 

terminem wynikającym z terminarza bez  zgody drużyny  przeciwnej                         

i  wniesienia  opłaty  manipulacyjnej.  

 

 

                                 Przewodniczący Komisji  ds.  Rozgrywek  Podokręgu  Słupsk 

                                                                             (-) Zenon SZULC 


