
Komunikat  Komisji ds. Rozgrywek Podokręgu Słupsk 
Komisja informuje,  że  na  posiedzeniu  w  dniu  21.09.2022r  podjęła  

następujące  decyzje dotyczące sezonu 2022/2023: 
 

A. Organizacja rozgrywek  
 

        Losowanie meczów czwartej rundy Pucharu Polski. 

 
1. Komisja informuje, że rozlosowała pary czwartej rundy Pucharu Polski         

na szczeblu Podokręgu Słupsk. Mecze czwartej rundy odbędą się w dniu 

28.09.2022r  o godz.15.00. 

                

   PP IV – 1. Gryf II Słupsk – MKS „Jantar” Ustka  

PP IV – 2. TS „ Pomorze” Potęgowo– KS „Sparta” Sycewice  

PP IV–  3. LKS „ Czarni” Czarne – MKS Debrzno 

PP IV–  4. GKS „Myśliwiec” Tuchomie– Gryf Słupsk   

PP IV – 5. KS „Skotawia” Dębnica Kaszubska– MKS „Bytovia” Bytów 

PP IV – 6. MKS „Start” Miastko - LKS „ Pogoń” Lębork 

PP IV -  7. KS Damnica – KS „Anioły” Garczegorze 

PP IV – 8. KKP „Garbarnia” Kępice – LKS „Sokół” Wyczechy 

W piątej rundzie obowiązuje drabinka wynikająca z losowania IV rundy. 

 
        Komisja wyraziła zgodę na zmianę terminu rozegrania meczu, turnieju. 

 
1. SK  Junior „ B1” mecz MLKS „Tęcza” Brusy –KKP „Garbarnia” Kępice zostanie 

rozegrany   w dniu 12.10.2022r. o godz. 17.00.  

 

1. SK  Junior „ E2” gr.1 turniej, którego gospodarzem jest UKS „Lider” 

Rychnowy zostanie rozegrany w dniu 30.09.2022r. o godz. 17.00. 

 

2. SK  Junior „ E2” gr.1 turniej, którego gospodarzem jest GKS „Lipniczanka” 

Lipnica zostanie rozegrany w dniu 21.10.2022r. o godz. 17.00. 

   

3. SK  Junior „ F2” gr.3 turniej, którego gospodarzem jest MKS „Start” Miastko 

zostanie rozegrany w dniu 24.09.2022r. o godz. 9.00. 

 

       Komisja wyraziła zgodę na zmianę terminu rozegrania meczu, turnieju. 
 

2.  SK  „ A” gr.1 mecz KS „Granit” Kończewo –MKS „Lew” Lębork zostanie 

rozegrany   w dniu 24.09.2022r. o godz. 17.00. Brak zgody drużyny gości na 

zmianę terminu rozegrania meczu. 

 

3. SK  Junior „ B1” mecz MLKS „Tęcza” Brusy –MKS „Piast U-57” Człuchów 

zostanie rozegrany   w dniu 02.10.2022r. o godz. 15.00. Brak zgody drużyny 

gości na zmianę terminu rozegrania meczu. 

 

4. SK  Junior „ B2” mecz LKS „Granit” Koczała –MKS „Lew” Lębork zostanie 

rozegrany   w dniu 25.09.2022r. o godz. 13.15. Brak zgody drużyny 

gospodarza na zmianę terminu rozegrania meczu. 
 

 



5. SK  Junior „ D2” gr.1 mecz AP Energa Gryf Słupsk –AP „Diego” Lębork zostanie 

rozegrany   w dniu 12.11.2022r. o godz. 15.00. Brak zgody komisji na zmianę 

terminu rozegrania meczu. 

 

        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  Junior „ E2” gr. 3 turniej, którego gospodarzem jest KS „Leśnik” Cewice 

zostanie rozegrany w dniach 02.10.2022r. godzina 14.30.  

 

B. Weryfikacja zawodów 
 

1. PP- III-  mecz KS „ Pomorze” Potegowo –  KS  „ Jantaria” Pobłocie                         

z dnia 14.09. 2022r został zweryfikowany jako walkower 3 : 0 na korzyść               

KS „ Pomorze” Potegowo.  

Podstawa – Regulamin Rozgrywek Art.9 pkt 9.1 ppkt.9.1.2. – niestawienie się 

na mecz. 

 Jednocześnie na podstawie rozdziału I pkt 12 taryfikatora sankcji      

finansowych dotyczących organizacji rozgrywek w piłkę nożną Pomorskiego 

ZPN komisja odstapiła od wymierzania klubowi KS  „Jantaria” Pobłocie 

sankcji regulaminowej  w postaci kary finansowej.  

 

2. SK  Junior „B2”  mecz KS Gryf –  MKS  „Chojniczanka 1930” Chojnice z dnia 

18.09. 2022r został zweryfikowany jako walkower 3 : 0 na korzyść KS Gryf.  

Podstawa – Regulamin Rozgrywek Art.9 pkt 9.1 ppkt.9.1.2. – niestawienie się 

na mecz. 

 Jednocześnie na podstawie rozdziału I pkt 3 ppkt d 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  400 zł.  

 

3. SK  Junior „F1” gr.1 turniej z dnia 17.09. 2022r, którego gosp. był LKS „Pogoń” 

Lębork wszystkie mecze z udziałem KS „Jantaria” Pobłocie zostały 

zweryfikowane jako walkowery 3 : 0 na korzyść drużyn przeciwnych              

Podstawa – Regulamin Rozgrywek Art.9 pkt 9.1 ppkt.9.1.2. – niestawienie się 

na turniej. 

 Jednocześnie na podstawie rozdziału I pkt 3 ppkt f taryfikatora sankcji      

finansowych dotyczących organizacji rozgrywek w piłkę nożną Pomorskiego 

ZPN wymierza klubowi KS „Jantaria” Pobłocie sankcję regulaminową  w 

postaci kary finansowej w wysokości  200 zł.  

 

 

 

                         Przewodniczący Komisji  ds.  Rozgrywek  Podokręgu  Słupsk 

                                                                     (-) Zenon SZULC 


