
Komunikat Komisji Dyscyplinarnej Podokręgu Słupskiego Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 
 
Komisja Dyscyplinarna Podokręgu Słupskiego Pomorskiego Związku Piłki Nożnej na posiedzeniu 
w dniu 22.09.2022r. podjęła następujące decyzje: 
 
1.Słupska Klasa Okręgowa: 
 
KS Unison Machowino – GTS Czarna Dąbrówka z dnia 17.09.2022r. 
Zawodnik nr 4 – Daniel Tutkowski (GTS Czarna Dąbrówka – 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 
- za pozbawienie realnej szansy zdobycia bramki przez przeciwnika. 
 
KS Dolina Speranda Niepoględzie – Gryf II Słupsk z dnia 17.09.2022r. 
Zawodnik nr 9 – Maciej Kuczkowski (KS Dolina Speranda Niepoględzie) – 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, 
 
MKS Start Miastko - KS Skotawia Dębnica Kaszubska z dnia 04.09.2022r. 
Klub KS Skotawia Dębnica Kaszubska (trener Maciej R.) – nieobecny na zawodach, na 
podstawie art. art.140 §3 RD - odstąpienie od wymierzenia kary dyscyplinarnej. 
 
2.Słupska Klasa A/1: 
 
KS Granit Kończewo – ZS Polonez Bobrowniki z dnia 18.09.2022r. 
Klub KS Granit Kończewo – 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.  
 
3.Słupska Klasa A/2: 
 
KS Zenit Redkowice - KS Urania Udorpie z dnia 04.09.2022r. 
Klub KS Zenit Redkowice (trener Rafał J.) – nieobecny na zawodach, na podstawie art. art.140 
§3 RD - odstąpienie od wymierzenia kary dyscyplinarnej.  
 
4.Słupska Klasa B/2: 
 
Klub Sportowy KS Bytów – KS Skotawa Budowo z dnia 18.09.2022r. 
Zawodnik nr 31 – Rafał Zagdan (KS Bytów) – wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, na 
podstawie art.133 §1,2 RD. Ponadto na podstawie art.129 lit.a zastosowano środek 
zapobiegawczy, w postaci zakazu uczestnictwa w rozgrywkach pucharowych i mistrzowskich z 
dniem 23.09.2022r.. 
 
5.Słupska Klasa Okręgowej Junior B/2: 
 
MKS Lew Lębork – CHKS Kolejarz Chojnice z dnia 18.09.2022r. 
Zawodnik nr 8 – Szymon Lemański (MKS Lew Lębork) – 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 
agresywne, zachowanie się do przeciwnika, 
 
Zawodnik nr 9 – Olaf Talewski (CHKS Kolejarz Chojnice) -  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 
agresywne, zachowanie się do przeciwnika, 



Klub MKS Lew Lębork (trener Andrzej H. - brak odpowiedniej licencji trenerskiej na 
prowadzenie drużyny, na podstawie art.133 §1, 2 RD wszczęcie postępowania 
dyscyplinarnego. 
 
6.Słupska Klasa Okręgowa Junior D/2: 
 
KS Chrobry Charbrowo – KS Grasz Dwumiasto Ustka z dnia 18.09.2022r. 
Zawodnik nr 1 – Igor Kubicki (KS Grasz Dwumiasto) -  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 
okazywanie niezadowolenia z decyzji sędziego, 
 
7.Sedziowie: 
 
MKS Chojniczanka 1930 Chojnice – UKS Byki Słupsk z dnia 10.09.2022r. – SKO JB/2 
Turniej nr 1 w Przechlewie z dnia 11.09.2022r. – SKO JG/1 
Sędzia Paweł J. – kara upomnienia, na podstawie art.5 §1 w zw. z art.13 §1 pkt.1 w związku z 
art.82 §1 RD w związku z art.28.8 RR – za nieterminowe złożenie sprawozdań z zawodów w 
systemie Extranet – brak odpowiedzi na wezwanie Komisji. 
 
8.Inne sprawy: 
 
MKS Lew Lębork – Klub Sportowy Damnica z dnia 21.08.2022r. – SKA/1 
Klub MKS Lew Lębork – brak zapłaty ekwiwalentu dla sędziów za przeprowadzone zawody - 
wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, na podstawie art.133 §3 RD 
 
Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej 
Podokręgu Słupskiego Pomorskiego ZPN 
(-) Dariusz PERLAŃSKI 


