
Komunikat   Komisji   ds.   Rozgrywek   Podokręgu   Słupsk 

Komisja informuje,  że  na  posiedzeniu  w  dniu  27.02.2020r  podjęła  

następujące  decyzje dotyczące   sezonu 2019/2020: 

 

 

A. Organizacja rozgrywek  

 

 
             Komisja nie wyraziła zgody na zmianę terminu rozegrania meczu. 

 

1) SK „A” gr. II pomiędzy LKS Łebunia -  KS „Skotawa” Budowo zostanie rozegrany w 

dniu 11.06.2020r godzina do ustalenia przez gospodarza. Brak zgody klubu gości 

na zmianę terminu rozegrania meczu. 

 

2) SK „B” gr. I pomiędzy Gryf Słupsk S.A. II -  KS „Skotawia” Dębnica Kaszubska 

zostanie rozegrany w dniu 29.03.2020r o godz. 15.00. Brak zgody klubu 

gospodarza na zmianę terminu rozegrania meczu. 

 

3) SK Junior „D1” gr. I  pomiędzy UKS „ Sparta” Sycewice -  KS Damnica zostanie 

rozegrany w dniu 08 lub 11.04.2020r konkretna data oraz godzina do ustalenia 

przez gospodarza. Brak zgody klubu gości na zmianę terminu rozegrania meczu. 

 

4) SK Junior „D1” gr. I  pomiędzy KS „ Grasz Dwumiasto” Ustka -  UKS „Byki” Słupsk 

zostanie rozegrany w dniu 16/17.05.2020r konkretna data oraz godzina do 

ustalenia przez gospodarza. Brak zgody klubu gospodarza na zmianę terminu 

rozegrania meczu. 

 

5) SK Junior „D1” gr. I  pomiędzy UKS „Byki” Słupsk -  KS „Anioły” Garczegorze 

zostanie rozegrany w dniu 07.06.2020r o godz. 13.00. Brak zgody klubu gości na 

zmianę obligatoryjnego terminu rozegrania meczu. 

 

6) SK Junior „D1” gr. II pomiędzy LKS „ Czarni” Czarne -  MKS „ Piast U-57” Człuchów 

zostanie rozegrany w dniu 28/29.03.2020r konkretny termin i godzina                 

do ustalenia przez gospodarza. Brak zgody klubu gości na zmianę terminu 

rozegrania meczu. 

 

7) SK Junior „D1” gr. II pomiędzy KS „ Zawisza” Borzytuchom -  KS „ Magic” 

Niezabyszewo zostanie rozegrany w dniu 28/29.03.2020r  konkretny termin           

i godzina do ustalenia przez gospodarza. Brak zgody klubu gości na zmianę 

terminu rozegrania meczu. 

 

8) SK Junior „D1” gr. II pomiędzy KS „ Zawisza” Borzytuchom -  KS „ Szarża” Krojanty 

zostanie rozegrany w dniu 16/17.05.2020r konkretny termin i godzina                      

do ustalenia przez gospodarza. Brak zgody klubu gości na zmianę terminu 

rozegrania meczu. 

 

9) SK Junior „D1” gr. II pomiędzy KS „ Zawisza” Borzytuchom -  UKS „ Lider” 

Rychnowy zostanie rozegrany w dniu 30/31.05.2020r konkretny termin i godzina             

do ustalenia przez gospodarza. Brak zgody klubu gości na zmianę terminu 

rozegrania meczu. 

 



             Komisja wyraziła zgodę na zmianę  terminu rozegrania meczu. 

 

1) SK Junior „D1” gr. I pomiędzy KS Włynkówko - UKS „ Byki” Słupsk zostanie 

rozegrany w dniu 29.04.2020r o godzinie 17.00. 

 

B. Inne sprawy 

 
1) W związku z pismem Zarządu KS Bruskowo Wielkie o wycofaniu zespołu                   

z rozgrywek SK Junior „C1”, komisja postanowiła: wycofać w/w zespół                      

z rozgrywek. Zespoły rozgrywające mecze w określonych terminach z wycofaną 

drużyną w rundzie wiosennej są zespołami pauzującymi. 

        Jednocześnie na podstawie Regulaminu Rozgrywek Mistrzowskich w Piłkę Nożną       

Pomorskiego Związku Piłki Nożnej na sezon 2015/2016 i lata następne art.16 pkt. 

16.1. w związku z pkt.16.3 ppkt. 16.3.1. podjęła decyzję o anulowaniu wyników 

dotychczasowych spotkań tej drużyny w sezonie 2019/2020 uzyskane na boisku.  

       Ponadto zgodnie z Taryfikator  Sankcji Finansowych … Rozdz. I pkt. A ppkt. 2e,  

nakłada na KS Bruskowo Wielkie karę finansową w wysokości 300 zł. 

 

2) W związku z pismem Zarządu KS „ Leśnik” Cewice o wycofaniu zespołu                   

z rozgrywek SK Junior „C1”, komisja postanowiła: wycofać w/w zespół                      

z rozgrywek. Zespoły rozgrywające mecze w określonych terminach z wycofaną 

drużyną w rundzie wiosennej są zespołami pauzującymi. 

       Jednocześnie na podstawie Regulaminu Rozgrywek Mistrzowskich w Piłkę Nożną       

Pomorskiego Związku Piłki Nożnej na sezon 2015/2016 i lata następne art.16 pkt. 

16.1. w związku z pkt.16.3 ppkt. 16.3.1. podjęła decyzję o anulowaniu wyników 

dotychczasowych spotkań tej drużyny w sezonie 2019/2020 uzyskane na boisku.  

       Ponadto zgodnie z Taryfikator  Sankcji Finansowych … Rozdz. I pkt. A ppkt. 2e,  

nakłada na KS „ Leśnik” Cewice karę finansową w wysokości 300 zł. 

 

3)  Komisja przypomina, że zgodnie z postanowieniami Regulaminu Rozgrywek……    

kluby pełniące rolę gospodarza zawodów zobowiązane są ustalić konkretne daty, 

godziny i miejsca rozpoczęcia zawodów w całej rundzie i wprowadzić                     

je do systemu Extranet, w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem 

rundy w danej klasie. Powyższy zapis nie dotyczy rozgrywek turniejowych. 

Gospodarzy turniejów prosimy o przesyłanie informacji o konkretnej dacie, 

godzinie oraz miejscu rozegrania turnieju na mail j.sawicki@pomorski-zpn.pl , 

terminarze tych klas rozgrywkowych będą uzupełniane przez referenta Komisji ds. 

Rozgrywek. 

Jednocześnie informujemy, że ostatnie kolejki we wszystkich klasach 

rozgrywkowych zostały ustalone jako terminy obligatoryjne, które nie podlegają 

samowolnej zmianie przez klub gospodarza. 

                       

 

                                 Przewodniczący Komisji  ds.  Rozgrywek  Podokręgu  Słupsk 

                                                                             (-) Zenon SZULC 

 


