
 

Komunikat   Komisji   ds.   Rozgrywek   Podokręgu   Słupsk 

Komisja informuje,  że  na  posiedzeniu  w  dniu  15.06.2022r  podjęła  

następujące  decyzje dotyczące sezonu 2021/2022: 
 

 

A. Weryfikacja zawodów 
 

 

1) SK „O” mecz KS „Kaszubia” Studzienice – LKS  „Brda” Przechlewo                                 

z dnia 11.06.2022r został zweryfikowany jako walkower 3:0  na korzyść                     

KS „Kaszubia” Studzienice Podstawa – Reg. … Rozgr. … art. 9. pkt 9.1 pkt 9.1.2.  

Jednocześnie na podstawie rozdziału I pkt 3 ppkt b, w związku z pkt.4, taryfikatora 

sankcji    finansowych dotyczących organizacji rozgrywek w piłkę nożną 

Pomorskiego ZPN wymierza klubowi LKS  „Brda” Przechlewo sankcję 

regulaminową w postaci kary finansowej w wysokości 1200 zł.  

 

2) SK Junior „C1” mecz GTS Czarna Dąbrówka - MKS „Chojniczanka 1930” Chojnice   

z dnia 11.06.2022r został zweryfikowany jako walkower 3:0  na korzyść               

GTS Czarna Dąbrówka Podstawa – Reg. … Rozgr. … art. 9. pkt 9.1 pkt 9.1.2.  

Jednocześnie na podstawie rozdziału I pkt 3 ppkt e w związku z pkt. 8 taryfikatora 

sankcji    finansowych dotyczących organizacji rozgrywek w piłkę nożną 

Pomorskiego ZPN wymierza klubowi MKS „Chojniczanka 1930” Chojnice sankcję 

regulaminową w postaci kary finansowej w wysokości  300 zł.  

 

3) SK Junior „C1” mecz ChKS „Kolejarz” Chojnice - KS „Jantaria” Pobłocie                        

z dnia 11.06.2022r został zweryfikowany jako walkower 3:0  na korzyść               

ChKS „Kolejarz” Chojnice Podstawa – Reg. … Rozgr. … art. 9. pkt 9.1 pkt 9.1.2.  

Jednocześnie na podstawie rozdziału I pkt. 8 taryfikatora sankcji finansowych 

dotyczących organizacji rozgrywek w piłkę nożną Pomorskiego ZPN odstąpiono   

od wymierzania klubowi KS „Jantaria” Pobłocie sankcji regulaminowej w postaci 

kary finansowej.  

 

4) SK Junior „E2” gr. 12, Turniej nr 3, którego gosp. był MKS „Piast U-57” Człuchów                    

z dnia 11.06.2022r wszystkie mecze z udziałem AP JFA Przechlewo zostały 

zweryfikowane jako walkowery 3:0  na korzyść drużyn przeciwnych                

Podstawa – Reg. … Rozgr. … art. 9. pkt 9.1 pkt 9.1.2.  

 

5) SK Junior „E2” gr. 14, Turniej nr 3, którego gosp. był GTS Czarna Dąbrówka                    

z dnia 12.06.2022r wszystkie mecze z udziałem KS „ Grasz Dwumiasto” Ustka, 

LUKS „Żelki” Żelkowo oraz GKS „Myśliwiec” Tuchomie zostały zweryfikowane jako 

walkowery 3:0  na korzyść drużyn przeciwnych z wyjątkiem meczów pomiędzy 

w/w drużynami, które zweryfikowano jako walkowery obustronne.                

Podstawa – Reg. … Rozgr. … art. 9. pkt 9.1 pkt 9.1.2.  

 

6) SK Junior „F1” gr. 13, Turniej nr 3, którego gosp. był KS Włynkówko                           

z dnia 12.06.2022r wszystkie mecze z udziałem AP Energa Gryf Słupsk            

zostały zweryfikowane jako walkowery 3:0  na korzyść drużyn przeciwnych                

Podstawa – Reg. … Rozgr. … art. 9. pkt 9.1 pkt 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 AP Energa Gryf Słupsk sankcję regulaminową w postaci kary 

finansowej w wysokości 200 zł.  

 

7) SK Junior „G1” gr. 12, Turniej nr 3, którego gosp. był KS Gryf Słupsk                           

z dnia 12.06.2022r wszystkie mecze z udziałem AP GAP Bruskowo Wielkie            

zostały zweryfikowane jako walkowery 3:0  na korzyść drużyn przeciwnych                

Podstawa – Reg. … Rozgr. … art. 9. pkt 9.1 pkt 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 AP GAP Bruskowo Wielkie sankcję regulaminową w postaci 

kary finansowej w wysokości 200 zł.  

 

 

                          

                                 Przewodniczący Komisji  ds.  Rozgrywek  Podokręgu  Słupsk 

                                                                             (-) Zenon SZULC 


