
Komunikat  Komisji ds. Rozgrywek Podokręgu Słupsk 
Komisja informuje,  że  na  posiedzeniu  w  dniu  28.09.2022r  podjęła  

następujące  decyzje dotyczące sezonu 2022/2023: 
 
 

A. Organizacja rozgrywek  
 

        Komisja wyraziła zgodę na zmianę terminu rozegrania meczu, turnieju. 
 

1. SK  „ A” gr.2  mecz KS „Zawisza” Borzytuchom –KS „Urania” Udorpie zostanie 

rozegrany   w dniu 01.10.2022r. o godz. 16.00.  

 

2. SK Junior „ B2”  mecz KS Damnica –UKS „Byki” Słupsk zostanie rozegrany      

w dniu 15.10.2022r. o godz. 15.00. 

 

3. SK  Junior „ C2” mecz GKS „Lipniczanka” Lipnica –KS „Dębnickie Orły” 

Dębnica Kaszubska zostanie rozegrany   w dniu 11.10.2022r. o godz. 17.00.  

 

4. SK  Junior „ D1” mecz MKS „ Bytovia” Bytów –ChKS „Kolejarz”  Chojnice 

zostanie rozegrany   w dniu 02.10.2022r. o godz. 15.00.  

 

5. SK  Junior „ D2” gr.1 mecz KS „Latarnik” Choczewo –MKS „Jantar”  Ustka 

zostanie rozegrany   w dniu 02.10.2022r. o godz. 11.00.  

 

6. SK  Junior „ D2” gr.2 mecz GKS „Myśliwiec” Tuchomie –MKS „Chojniczanka 

1930”  Chojnice zostanie rozegrany   w dniu 02.10.2022r. o godz. 13.00. 

 

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

1. SK  Junior „ E2” gr.2 turniej, którego gospodarzem jest MKS „Start” Miastko 

zostanie rozegrany w dniu 02.10.2022r. o godz. 11.00. Brak zgody 

uczestników na zmianę terminu turnieju. 

 

B. Weryfikacja zawodów 
 

1. SK Junior C2  mecz LKS „ Echo” Biesowice –  MKS „Chojniczanka 1930”  Chojnice 

z dnia 24.09. 2022r został zweryfikowany jako walkower 4 : 0 na korzyść               

MKS „Chojniczanka 1930”  Chojnice.  

Podstawa – Regulamin Rozgrywek Art.9 pkt 9.1 ppkt.9.1.7. – 

niepotwierdzenie tożsamości zawodników uczestniczących w meczu. 

  

2. SK  Junior „E1” gr.4 turniej z dnia 25.09. 2022r, którego gosp. był KS „Leśnik” 

Cewice 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.  

 

 



C. Inne sprawy 
 

1. Komisja wszczęła postępowanie wyjaśniające przebieg meczu SK „A” gr.1 

pomiędzy KS „Słupia” Kobylnica – TKKF „Stal” Jezierzyce z dnia 24.09.2022r. 

 

 

                         Przewodniczący Komisji  ds.  Rozgrywek  Podokręgu  Słupsk 

                                                                     (-) Zenon SZULC 


