
 

Komunikat   Komisji   ds.   Rozgrywek   Podokręgu   Słupsk 

Komisja informuje,  że  na  posiedzeniu  w  dniu  20.10.2021r  podjęła  

następujące  decyzje dotyczące sezonu 2021/2022: 

 

A. Organizacja rozgrywek 

 
             Komisja wyraziła zgodę na zmianę terminu, meczu. 

 

1) SK „ A”gr.1 mecz WKS „ Barton” Barcino – KS Damnica zostanie rozegrany w dniu 

30.10.2021r. o godz. 15.00.  

 

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

rozegrany w dniu 30.10.2021r. o godz. 15.00.  

 

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

30.10.2021r. o godz. 14.00.  
 

4) SK Junior „ C1”mecz MLKS „ Tęcza” Brusy – SS „Szarża” Krojanty zostanie 

rozegrany w dniu 28.10.2021r. o godz. 16.00.  

 

5) SK Junior „ C1”mecz MKS „Bytovia” Bytów - MLKS „ Tęcza” Brusy zostanie 

rozegrany w dniu 02.11.2021r. o godz. 17.00.  

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

Człuchów zostanie rozegrany w dniu 27.10.2021r. godzina 18.30. 

7) SK Junior „ G1” gr. 1 turniej, którego gospodarzem jest ULKS „U - 2” Bytów 

zostanie rozegrany w dniu 23.10. 2021r. godzina 10.00.  

 

             Komisja wyraziła zgodę na zmianę miejsca rozegrania meczu. 

1) SK „A” gr. 2  mecz KS „Orkan” Gostkowo – KS „Urania” Udorpie zostanie 

rozegrany na boisku ze sztuczną nawierzchnią w miejscowości Bytów                    

ul. Mickiewicza 15. Termin pozostaje bez zmian. 

            Komisja nie wyraziła zgody na zmianę terminu rozegrania meczu. 

1) SK „ B” mecz KS Nożyno – KS Zaleskie zostanie rozegrany w dniu 30.10.2021r.       

o godz. 16.00. Brak zgody drużyny gości na zmianę terminu rozegrania meczu. 

 

B. Weryfikacja zawodów 

 
1) SK „O” mecz Gryf II Słupsk – KS „Jantaria” Pobłocie z dnia 17.10. 2021r został 

zweryfikowany jako walkower 3 : 0   na korzyść KS „Jantaria” Pobłocie.              

Brak, w części meczu, wymaganej liczby zawodników młodzieżowych w drużynie 

Gryf II Słupsk. 

Podstawa – Regulamin Rozgrywek art.9 pkt 9.1 ppkt.9.1.19. 

 



2) SK Junior „ E1” gr. 1 turniej z dnia 17.10.2021r, którego gospodarzem był          

MKS „ Lew” Lębork wszystkie mecze z udziałem KS „Anioły” Garczegorze zostały 

zweryfikowane jako walkowery 3 : 0   na korzyść druzyn przeciwnych. 

Podstawa – Regulamin Rozgrywek art.9 pkt 9.1 ppkt.9.1.2. 

                            Jednocześnie na podstawie rozdziału I pkt 3 ppkt f  taryfikatora sankcji    

finansowych dotyczących organizacji rozgrywek w piłkę nożną Pomorskiego ZPN 

wymierza klubowi KS „Anioły” Garczegorze sankcję regulaminową w postaci kary 

finansowej w wysokości 200 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 


