
Komunikat Komisji Dyscyplinarnej Podokręgu Słupskiego Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 
 
Komisja Dyscyplinarna Podokręgu Słupskiego Pomorskiego Związku Piłki Nożnej na posiedzeniu w dniu 
28.04.2022r. podjęła następujące decyzje: 
 
1.Słupska Klasa Okręgowa: 
 
GKS „Wybrzeże” Objazda – KS „Skotawia” Dębnica Kaszubska z dnia 24.04.2022r. 
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 – 
napomnienie (żółta kartka) lub wykluczenie (czerwona kartka) w jednym meczu. Kara biegnie od dnia 
29.04.2022r. 
 
Zawodnik nr 1 – Dworak Michał (GKS „Wybrzeże” Objazda) – kara dyskwalifikacji w wymiarze 1(jednego) 
meczu, na podstawie art.5 §1 w związku z art.13 §1 pkt.5 w związku z art.61 §3 pkt.3 RD - za pozbawienie 
realnej szansy zdobycia bramki przez przeciwnika. Kara biegnie od dnia 25.04.2022r. 
 
KS „Zawisza” Borzytuchom - MKS „Piast U-57” Człuchów z dnia 23.04.2022r. 
Zawodnik nr 16 – Wolański Wojciech (MKS „Piast U-57” Człuchów) kara pieniężna w wysokości 200,00zł., na 
podstawie art.5 §1 w związku z art.13 §1 pkt.3 w związku z art.70 w zw. z art.77 lit.c RD - za krytykę i 
podważanie decyzji sędziego głównego, po 2(drugiej) żółtej kartce. Kara biegnie od dnia 29.04.2022r. 
 
Kierownik drużyny – Wojciech W.(MKS „Piast U-57” Człuchów) – kara pieniężna w wysokości 100,00zł., na 
podstawie art.5 §1 w związku z art.13 §1 pkt.3 w związku z art.102 pkt.2 lit.c RD – za niedopełnienie 
obowiązków określonych przepisami o rozgrywkach. Kara biegnie od dnia 29.04.2022r. 
 
2.Słupska Klasa A/1: 
 

LKS „Echo” Biesowice – ZS „Polonez” Bobrowniki z dnia 23.04.2022r. 
Zawodnik nr 16 – Baran Radosław (ZS „Polonez” Bobrowniki) 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 - za poważny, rażący faul. 
Kara biegnie od dnia 25.04.2022r. 
 
TKKF „Stal” Jezierzyce – KS „Słupia” Kobylnica z dnia 24.04.2022r. 
Zawodnik nr 6 – Pakuła Łukasz (TKKF „Stal” Jezierzyce) 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 - za krytykę decyzji sędziego 
głównego. Kara biegnie od dnia 25.04.2022r 
 
3.Słupska Klasa Okręgowa Junior C/1: 
 
MKS „Bytovia” Bytów - KS „Jantaria” Pobłocie z dnia 10.04.2022r. 
Klub KS „Jantaria” Pobłocie - 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 C do 30 czerwca 2022 roku. 
 
4.Słupska Klasa Okręgowa Junior C/2: 
 
KS „Grasz Dwumiasto” Ustka - MKS „Start” Miastko z dnia 20.04.2022r. 
Kierownik drużyny – Kamil W.(MKS „Start” Miastko) – kara pieniężna w wysokości 100,00zł., na podstawie .5 
§1 w związku z art.13 §1 pkt.3 w związku z art.102 pkt.2 lit.c RD – za niedopełnienie obowiązków określonych 
przepisami o rozgrywkach. Kara biegnie od dnia 29.04.2022r. 
 
 
 



KS „Gryf” Słupsk - LKS „Pogoń” Lębork z dnia 24.04.2022r. 
Kierownik drużyny – Wiesław K.(LKS „Pogoń” Lębork) – kara pieniężna w wysokości 100,00zł., na podstawie 
art.5 §1 w związku z art.13 §1 pkt.3 w związku z art.102 pkt.2 lit.c RD – za niedopełnienie obowiązków 
określonych przepisami o rozgrywkach. Kara biegnie od dnia 29.04.2022r. 
 
Kierownik drużyny – Marek K. (KS „Gryf” Słupsk) – kara pieniężna w wysokości 100,00zł., na podstawie art.5 
§1 w związku z art.13 §1 pkt.3 w związku z art.102 pkt.2 lit.c RD – za niedopełnienie obowiązków określonych 
przepisami o rozgrywkach. Kara biegnie od dnia 29.04.2022r. 
 
5.Inne sprawy. 
 
a)Wniosek Komisji ds. Rozgrywek Podokręgu Słupskiego – brak dokumentacji z turnieju SKO JE gr.11 w m. 
Lębork z dnia 24.04.2022r.;  
 
Sędzia Arkadiusz P. – na podstawie art.133 §2 RD wszczęcie postępowania. 
 
Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej 
Podokręgu Słupskiego Pomorskiego ZPN 

(-) Dariusz PERLAŃSKI 


