
Komunikat Komisji Dyscyplinarnej Podokręgu Słupskiego Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 
 
Komisja Dyscyplinarna Podokręgu Słupskiego Pomorskiego Związku Piłki Nożnej na posiedzeniu w dniu 
21.10.2021r. podjęła następujące decyzje: 
 
1.Słupska Klasa Okręgowa: 
 
MKS Debrzno - KS „Dolina-Speranda” Gałąźnia Wielka z dnia 17.10.2021r.  
Zawodnik nr 12 – Cyrson Damian (KS „Dolina-Speranda” Gałąźnia W.) – kara dyskwalifikacji w wymiarze 
1(jednego) meczu, na podstawie art.5 §1 w zw. art.13 §1pkt.5 w związku z art.61 §3 pkt.3 RD - za 
pozbawienie realnej szansy zdobycia bramki przez przeciwnika. 
 
GKS „Wybrzeże” Objazda - GKS „Myśliwiec” Tuchomie z dnia 17.10.2021r.  
Klub GKS „Wybrzeże” Objazda – 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 31– Malinowski Grzegorz (GKS „Wybrzeże” Objazda) – kara zasadnicza: kara dyskwalifikacji w 
wymiarze 2(dwóch) meczów oraz kara dodatkowa” kara pieniężna w wysokości 200,00zł., na podstawie art.5 
§1 w zw. art.13 §1 pkt.5 w związku z art.61 §1 w zw. z art.14 §1 w związku z art.77 lit.c RD - za wypowiedzi 
poniżające, wobec sędziego głównego, po otrzymaniu wykluczenia. 
 
GTS Czarna Dąbrówka - KS „Skotawia” Dębnica Kaszubska z dnia 17.10.2021r.  
Zawodnik nr 26 – Lindstedt Konrad (KS „Skotawia” Dębnica Kaszubska) – 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. 
 
Kierownik drużyny – Maciej R.( KS „Skotawia” Dębnica Kaszubska) - kara pieniężna w wysokości 100,00zł.,  
na podstawie art.5 §1 w zw. art.13 §1 pkt.3 w związku z art.102 pkt.2 lit.c – za niedopełnienie obowiązków 
określonych przepisami o rozgrywkach. 
 
LKS „Sokół” Wyczechy - MKS „Piast U-57” Człuchów z dnia 16.10.2021r.  
Zawodnik nr 5 – Gołuński Dominik(MKS „Piast U-57” Człuchów) – 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 poważny, rażący faul. 
 
2.Słupska Klasa A/1 

 
KKP „Garbarnia” Kępice - KS Damnica z dnia 16.10.2021r.  
Klub KS Damnica – 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.  
 
LKS „Echo” Biesowice - KS „Granit” Kończewo z dnia 16.10.2021r.  
Klub KS „Granit” Kończewo – 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.  
 
TKKF „Stal” Jezierzyce - GTS „Sokół” Szczypkowice z dnia 16.10.2021r.  
Klub GTS „Sokół” Szczypkowice – 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 14 – Grudniewski Michał (GTS „Sokół” Szczypkowice) – 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 RD - za wypowiedzi poniżające, wobec 
sędziego głównego, po 2(drugiej) żółtej kartce.. 
 
3.Słupska Klasa A/2 

 
KS „Zenit” Redkowice - LKS Łebunia z dnia 10.10.2021r.  
Zawodnik – Łukasz Szwaba (LKS Łebunia) – kara dyskwalifikacji w wymiarze 1(jednego) miesiąca,                   
na podstawie art.5 §1 w zw. art.13 §1 pkt.5 w związku z art.69 w zw. z art.77 lit.d RD - za wypowiedzi 
poniżające, wobec sędziego głównego, przebywając na trybunach. 
 

KS „Magic” Niezabyszewo - KS „Zenit” Redkowice z dnia 17.10.2021r 
Trener drużyny – Rafał W.(KS „Magic” Niezabyszewo) – kara dyskwalifikacji  w wymiarze 1(jednego) meczu,  
na podstawie art.5 §1 w zw. art.13 §1 pkt.5 w związku z art.62 §1 – za pozbawienie prawa przebywania na 
ławce rezerwowych. 
 
4.Słupska Klasa Okręgow Junior B/1. 
 
CHKS „Kolejarz” Chojnice - MKS „Jantar” Ustka z dnia 16.10.2021r.  
Zawodnik nr15 - Kwasigroch Jakub(CHKS „Kolejarz” Chojnice) – kara dyskwalifikacji w wymiarze 1(jednego) 
meczu, na podstawie art.5 §1 w zw. art.13 §1 pkt.5 w związku z art.61 §3 pkt.1RD - za pozbawienie realnej 
szansy zdobycia bramki przez przeciwnika. 
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