
Komunikat Komisji Dyscyplinarnej Podokręgu Słupskiego Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 
 
Komisja Dyscyplinarna Podokręgu Słupskiego Pomorskiego Związku Piłki Nożnej na posiedzeniu w dniu 
14.04.2022r. podjęła następujące decyzje: 
 
1.Słupska Klasa Okręgowa: 
 
KS „Zawisza” Borzytuchom - KS „Kaszubia” Studzienice z dnia 09.04.2022r. 
Zawodnik nr 29 – Depka Prądzyński Oskar (KS „Zawisza” Borzytuchom) – kara dyskwalifikacji w wymiarze 
2(dwóch) meczów, na podstawie art.5 §1 w związku z art.13 §1 pkt.5 w związku z art.61 §1 RD - za poważny 
rażący faul, z użyciem nieproporcjonalnej siły. Kara biegnie od dnia 11.04.2022r. 
 
2.Słupska Klasa A/2: 
 

KS „Błękitni” Motarzyno – KS „Urania” Udorpie z dnia 10.04.2022r. 
Klub KS „Błękitni” Motarzyno – 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 – 
napomnienie (żółta kartka) lub wykluczenie (czerwona kartka) w jednym meczu. Kara biegnie od dnia 
15.04.2022r. 
 
KS „Magic” Niezabyszewo – KS „Leśnik” Cewice z dnia 10.04.2022r. 
Trener – Rafał W. (KS „Magic” Niezabyszewo) - kara dyskwalifikacji w wymiarze 1(jednego) meczu, na 
podstawie art.5 §1 w związku z art.13 §1 pkt.5 w związku z art.62 §1 - za krytykę decyzji sędziego głównego. 
Kara biegnie od dnia 15.04.2022r. 
 
KS „Grom” Nakla – LZS „Orkan” Gostkowo z dnia 09.04.2022r. 
Asystent trenera – Marcin B. (LZS „Orkan” Gostkowo) - kara zasadnicza: kara dyskwalifikacji w wymiarze 
2(meczów) meczu oraz kara dodatkowa: kara pieniężna w wysokości 200,00zł.(dwustu) złotych, na podstawie 
art.5 §1 w związku z art.13 §1 pkt.5 w związku z art.62 §2 w związku z art.62 §5 w zw. z art.77 lit.c w zw. z art. 
14 §1 w zw. z art.19 §3 - za krytykę decyzji sędziów oraz wypowiedzi poniżające po otrzymaniu wykluczenia. 
Kara biegnie od dnia 15.04.2022r. 
 
3.Słupska Klasa B: 
 

KS Zaleskie – KS „Start” Łebień z dnia 10.04.2022r. 
Klub KS Zaleskie – 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 – 
napomnienie (żółta kartka) lub wykluczenie (czerwona kartka) w jednym meczu. Kara biegnie od dnia 
15.04.2022r. 
 
4.Słupska Klasa Okręgowa Junior B: 
 
MKS Debrzno – CHKS „Kolejarz” Chojnice z dnia 09.04.2022r. 
Klub MKS Debrzno – 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 
15.04.2022r. 
 
CHKS „Kolejarz” Chojnice - LKS „Czarni” Czarne z dnia 02.04.2022r. 
Klub LKS „Czarni” Czarne – odstąpienie od wymierzenia kary dyscyplinarnej, na podstawie na podstawie 
art.140 §3 w związku z art.47 §1 RD. Klub przesłał zgodę Komisji Szkoleniowej w Gdańsku, na prowadzenie 
przez trenera drużyny juniora B. 
 
 



5.Słupska Klasa Okręgowa Junior C/1: 
 
MKS „Bytovia” Bytów - KS „Jantaria” Pobłocie z dnia 10.04.2022r. 
Klub KS „Jantaria” Pobłocie – brak odpowiedniej licencji trenerskiej na prowadzenie drużyny , na podstawie 
art.133 §1, 2 RD wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. 
 
6.Słupska Klasa Okręgowa Junior D/2: 
 
MKS „Chojniczanka 1930” Chojnice - CHKS „Kolejarz” Chojnice z dnia 10.04.2022r. 
Klub CHKS „Kolejarz” Chojnice – brak odpowiedniej licencji trenerskiej na prowadzenie drużyny, na 
podstawie art.133 §1, 2 RD wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. 
 
7.Sprawy inne: 
 
a)Wnioski Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich Podokręgu Słupskiego – za nieodpowiednie 
zabezpieczenie  zawodów, naruszenie zasad bezpieczeństwa;  
 
LKS „Brda” Przechlewo – GKS „Myśliwiec” Tuchomie z dnia 02.04.2022r. 
Klub LKS „Brda” Przechlewo – na podstawie art.133 §1 RD – wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. 
Na prośbę Prezesa klubu LKS „Brda” Przechlewo - przedłużono termin złożenia wyjaśnień do 20.04.2022r.   
 
Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej 
Podokręgu Słupskiego Pomorskiego ZPN 
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