
Komunikat Komisji Dyscyplinarnej Podokręgu Słupskiego Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

 

Komisja Dyscyplinarna Podokręgu Słupskiego Pomorskiego Związku Piłki Nożnej na posiedzeniu 

w dniu 02.06.2022r. podjęła następujące decyzje: 

 

1.Słupska Klasa Okręgowa: 

 

KS Włynkówko - LKS Brda Przechlewo z dnia 28.05.2022r. 
Klub KS Włynkówko – 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.  

 

KS Kaszubia Studzienice – MKS Piast U-57 Człuchów z dnia 29.05.2022r. 

Zawodnik nr 2 – Olaf Meyer (MKS Piast U-57 Człuchów) – 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.2 

RD - za pozbawienie realnej szansy zdobycia bramki przez przeciwnika.  

  

KS Gryf Słupsk – KS Skotawia Dębnica Kaszubska z dnia 28.05.2022r. 

Zawodnik nr 12 – Kornel Kaniowski (KS Gryf Słupsk) – 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.2 

RD - za pozbawienie realnej szansy zdobycia bramki przez przeciwnika.  

  

LKS Sokół Wyczechy – LKS Czarni Czarne z dnia 28.05.2022r. 

Zawodnik nr 5 – Jarosław Szwałek (LKS Czarni Czarne) – 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 §1RD - za 

gwałtowne, agresywne zachowanie, wobec przeciwnika. 

 

GKS Wybrzeże Objazda – MKS Debrzno z dnia 29.05.2022r. 

Zawodnik nr 17 – Karol Misztal (GKS Wybrzeże Objazda) kara pieniężna w wysokości 150,00zł, 

na podstawie art.5 §1 w związku z art.13 §1 pkt.3 w związku z art.70 RD - za krytykę i podważanie 

kompetencji sędziego głównego, po 2(drugiej) żółtej kartce.  

 

2.Słupska Klasa A/1: 

 

KS Unison Machowino - ZS Polonez Bobrowniki z dnia 28.05.2022r. 
Klub ZS Polonez Bobrowniki – 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.  

 

Zawodnik nr 14 – Adrian Staszczuk (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 RD - 

za krytykę decyzji sędziego głównego. 

 

3.Słupska Klasa Okręgowa Junior B: 

 

MLKS Tęcza Brusy - CHKS Kolejarz Chojnice z dnia 29.05.2022r. 

Klub CHKS Kolejarz Chojnice – 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.  

 

 

 



MKS Debrzno - MLKS Tęcza Brusy z dnia 25.05.2022r. 

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 – napomnienie (żółta kartka) lub wykluczenie (czerwona kartka) w jednym meczu.  

 
Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej 

Podokręgu Słupskiego Pomorskiego ZPN 

(-) Dariusz PERLAŃSKI 


