
Komunikat  Komisji ds. Rozgrywek Podokręgu Słupsk 
Komisja informuje,  że  na  posiedzeniu  w  dniu  14.09.2022r  podjęła  

następujące  decyzje dotyczące sezonu 2022/2023: 
 

A. Organizacja rozgrywek  
 

Komisja wyraziła zgodę na zmianę terminu rozegrania meczu, turnieju. 
 

1. SK   „ O” KS „Kaszubia” Studzienice –LKS „Czarni” Czarne zostanie rozegrany 
w dniu 20.09.2022r. o godz. 17.00. 
 

2. SK  „ A” gr.1 WKS „Barton” Barcino – KS „Sokół” Szczypkowice zostanie 
rozegrany w dniu 05.11.2022r. o godz. 14.00.  
 

3. SK   „ B” gr. 2 KS „GKS”Kołczygłowy –GKS „Lipniczanka” Lipnica zostanie 
rozegrany w dniu 25.09.2022r. o godz. 16.15. 

 
4. SK  Junior „ C1” LKS „Pogoń” Lębork –MLKS „Tęcza” Brusy zostanie 

rozegrany   w dniu 27.09.2022r. o godz. 17.00.   
 

5. SK  Junior „ D2” gr.1 GKS „Wybrzeże” Objazda –LUKS „Żelki” Żelkowo 
zostanie rozegrany   w dniu 21.09.2022r. o godz. 16.30.   

 
6. SK  Junior „ D2” gr.2 MKS Debrzno –AP „Energa” Gryf  II Słupsk zostanie 

rozegrany   w dniu 16.09.2022r. o godz. 17.45.   
 

7. SK  Junior „ D2” gr.2 MKS Debrzno –UKS „Lider” Rychnowy zostanie 
rozegrany   w dniu 25.09.2022r. o godz. 10.00.   
 

8. SK  Junior „ F1” gr. 6 turniej, którego gospodarzem jest  MKS „Piast U-57” 
Człuchów zostanie rozegrany w dniu 22.09.2022r. o godz. 17.15.   

 
        Komisja nie wyraziła zgody na zmianę terminu rozegrania meczu, turnieju. 
 

1. SK  Junior „ D2” gr.1 KKP „Garbarnia” Kępice –AP „Energa” Gryf   Słupsk 
zostanie rozegrany   w dniu 17.09.2022r. o godz. 11.00. Brak zgody drużyny 
gości na zmianę terminu. 
 

        Komisja wyznaczyła terminy rozegrania meczów, turniejów z urzędu. 
                    

                     W związku z niewywiązaniem się przez kluby z zapisu art. 7 pkt 7.2 
Regulaminu  Rozgrywek……. komisja, na podstawie art. 7 pkt. 7.7. ppkt. 7.7.4 
wyznaczyła terminy poniższych meczów z urzędu:  

 
1. SK  „ A” gr.2 KS „Urania” Udorpie – KS „Błękitni” Motarzyno zostanie 

rozegrany w dniu 24.09.2022r. o godz. 16.30. 
  

2. SK  Junior „ E1” gr. 5 turniej, którego gospodarzem jest LKS „Echo” Biesowice 
zostanie rozegrany w dniach 25.09.2022r. godzina 11.00.  

 
3. SK  Junior „ F2” gr. 4 turniej, którego gospodarzem jest MKS „Jantar” Ustka 

zostanie rozegrany w dniach 25.09.2022r. godzina 11.00.  



 
 

B. Inne sprawy 
 

1) W związku z pismem Zarządu  KS „Jantaria” Pobłocie o wycofaniu zespołu                            
z rozgrywek SK  „O” , komisja postanowiła: wycofać w/w zespół z rozgrywek. 
Drużyny rozgrywające mecze w wyznaczonych terminach  z wycofaną 
drużyną są zespołami pauzującymi.  
Podstawa: Reg. Rozgr….. art. 13. pkt 13.1. oraz 13.3 ppkt 13.3.1. 
Ponadto zgodnie z Taryfikator Sankcji Finansowych ..Rozdz. I pkt 2,ppkt. b, 
nakłada na KS „Jantaria” Pobłocie karę finansową w wysokości 1000 zł. 

 
 

                         Przewodniczący Komisji  ds.  Rozgrywek  Podokręgu  Słupsk 

                                                                     (-) Zenon SZULC 


