
Komunikat Komisji Dyscyplinarnej Podokręgu Słupskiego Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 
 
Komisja Dyscyplinarna Podokręgu Słupskiego Pomorskiego Związku Piłki Nożnej na posiedzeniu w dniu 
24.09.2020r. podjęła następujące decyzje: 
 
1.Słupska Klasa Okręgowa: 
 
WKS „Barton” Barcino – GTS Czarna Dąbrówka z dnia 19.09.2020r. 
Zawodnik nr 5 – Lewiński Daniel (WKS „Barton” Barcino) – kara dyskwalifikacji w wymiarze 2(dwóch) meczów, 
na podstawie art.5 §1 w zw. art.13 §1 pkt.5 w zw. z art.61 §1 RD - za krytykę i podważanie decyzji sędziego 
głównego. Kara biegnie od dnia 25.09.2020r. 

2.Słupska Klasa A/1: 
 
ZS „Polonez” Bobrowniki - KKP „Garbarnia” Kępice z dnia 20.09.2020r. 
Klub ZS „Polonez” Bobrowniki – kara pieniężna w wysokości 100,00zł., na podstawie art.5 §1 w zw. art.13 §1 
pkt.3 w zw. z art.57 §2 RD w zw. z art.17 §1 RD – za otrzymanie przez 5 zawodników jednej drużyny – 
ostrzeżenie (żółta kartka) lub wykluczenie (czerwona kartka) w jednym meczu. Kara biegnie od dnia 
25.09.2020r. 
 
GTS „Sokół” Szczypkowice – KS „Słupia” Charnowo z dnia 19.09.2020r. 
Zawodnik nr 9 – Bernatek Wojciech (KS „Słupia” Charnowo) – na podstawie art.133 §1 RD – wszczęcie 
postępowania dyscyplinarnego. Sprawa będzie rozpatrywana na posiedzeniu w dniu 01.10.2020r. 
(czwartek) o godz.16.15.  
 
KS „Rowokół” Smołdzino – KS „Skotawia” Dębnica Kaszubska z dnia 19.09.2020r. 
Zawodnik nr 17 – Czeleń Jarosław (KS „Skotawia” Dębnica Kaszubska) – kara pieniężna w wysokości 
100,00zł., na podstawie art.5 §1 w zw. art.13 §1 pkt.3 w zw. z art.69 w zw. z art.63 §1, 2 RD - za krytykę 
sędziów po zakończonym meczu. Kara biegnie od dnia 25.09.2020r. 
 
Trener – Rekowski Maciej (KS „Skotawia” Dębnica Kaszubska) – kara pieniężna w wysokości 200,00zł., na 
podstawie art.5 §1 w zw. art.13 §1 pkt.3 w zw. z art.69 i 70 w zw. z art.63 §1, 2 RD - za krytykę sędziów po 
zakończonym meczu. Kara biegnie od dnia 25.09.2020r. 

3.Słupska Klasa A/2: 
 
LZS „Orkan” Gostkowo - KS „Dolina-Speranda” Gałąźnia Wielka z dnia 19.09.2020r. 
Klub KS „Dolina-Speranda” Gałąźnia Wielka – kara pieniężna w wysokości 100,00zł., na podstawie art.5 §1 w 
zw. art.13 §1 pkt.3 w zw. z art.57 §2 RD w zw. z art.17 §1 RD – za otrzymanie przez 5 zawodników jednej 
drużyny – ostrzeżenie (żółta kartka) lub wykluczenie (czerwona kartka) w jednym meczu. Kara biegnie od dnia 
25.09.2020r. 
 
4.Słupska Klasa Okręgowa Junior C/2: 
 
MKS „Jantar” Ustka – LKS „Czarni” Czarne z dnia 19.09.2020r. 
Klub MKS „Jantar” Ustka – kara pieniężna w wysokości 100zł., na podstawie art.5 §1 w zw. 13 §1 pkt.3 w zw. 
z art.102 pkt.1 RD oraz taryfikatorem sankcji finansowych Pomorskiego ZPN, rozdział II lit. d w związku z art.6 
pkt.6.1 w zw. z pkt.6.3 RR w związku z Uchwałą Zarządu PZPN nr IV/63 z dnia 20.04.2017r. – za brak trenera 
z odpowiednimi uprawnieniami do prowadzenia zespołu, podczas zawodów. Kara biegnie od dnia 25.09.2020r 
 
 
 



5.Sprawy inne: 
 
a)Wniosek Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich Podokręgu Słupskiego (l.dz.415/20 z dnia 
24.09.2020r. dotyczący nałożenia kary dyscyplinarnej na klub, za niedopełnienie obowiązku zabezpieczenia  
zawodów;  
 
KS „Zawisza” Borzytuchom – MKS „Bytovia II” Bytów z dnia 19.09.2020r.- SKO  
Klub KS „Zawisza” Borzytuchom – kara pieniężna w wysokości 100,00zł., na podstawie art.5 §1 w zw. art.13 
§1 pkt.3 w związku z art.64 §1pkt.1 RD – za naruszenie postanowień dot. zapewnienia bezpieczeństwa na 
meczach piłkarskich. Kara biegnie od dnia 25.09.2020r. 
 
Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej 
Podokręgu Słupskiego Pomorskiego ZPN 
(-) Dariusz PERLAŃSKI 


