
Komunikat Komisji Dyscyplinarnej Podokręgu Słupskiego Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 
 

Komisja Dyscyplinarna Podokręgu Słupskiego Pomorskiego Związku Piłki Nożnej na posiedzeniu w dniu 
08.10.2020r. podjęła następujące decyzje: 
 

1.Puchar Polski: 
 

GKS „Lipniczanka” Lipnica – LKS „Czarni” Czarne z 07.10.2020r. 
Zawodnik nr 4 – Jaworski Stefan (LKS „Czarni” Czarne) – 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 okazywanie niezadowolenia z decyzji 
sędziego. Kara dotyczy tylko rozgrywek Pucharu Polski i biegnie od dnia 09.10.2020r  
 

2.Słupska Klasa Okręgowa: 
 

LKS „Echo” Biesowice – MKS „Piast U-57” Człuchów z dnia 03.10.2020r. 
Klub LKS „Echo” Biesowice – 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 
09.10.2020r. 
 

Klub MKS „Piast U-57” Człuchów – 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 
09.10.2020r. 
 

Klub Sportowy Włynkówko – KS „Jantaria” Pobłocie z 03.10.2020r. 
Zawodnik nr 18 – Kostka Rafał (KS Włynkówko) – kara dyskwalifikacji w wymiarze 1(jednego) meczu, na 
podstawie art.5 §1 w zw. art.13 §1 pkt.5 w zw. z art.61 §3 pkt.1 RD - za pozbawienie realnej szansy zdobycia 
bramki przez przeciwnika. Kara biegnie od dnia 09.10.2020r. 
 

WKS „Barton” Barcino – KS „Leśnik” Cewice z 03.10.2020r. 
Zawodnik nr 11 – Sulkowski Tomasz (KS „Leśnik” Cewice) – 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 okazywanie niezadowolenia z 
decyzji sędziego. Kara biegnie od dnia 09.10.2020r  
 

KS „Chrobry” Charbrowo - GKS „Lipniczanka” Lipnica z dnia 03.10.2020r. 
Zawodnik nr 3 – Czajkowski Mariusz (GKS „Lipniczanka” Lipnica) – kara pieniężna w wysokości 200,00zł., na 
podstawie art.5 §1 w zw. art.13 §1 pkt.3 w związku z art.69 w zw. z art.70 w zw. z art.63 §1, 2 RD  - za krytykę 
i podważanie decyzji sędziego głównego, po otrzymaniu 2(drugiej) żółtej kartki. Kara biegnie od dnia 
09.10.2020r. 
 

3.Słupska Klasa A/2: 
 

LZS „Orkan” Gostkowo – LKS Łebunia z dnia 04.10.2020r. 
Klub LKS Łebunia – 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 09.10.2020r. 
 

Zawodnik nr 16 – Maszota Paweł (LKS Łebunia) – kara zasadnicza: kara dyskwalifikacji w wymiarze 
1(jednego) meczu oraz kara dodatkowa: kara pieniężna w wysokości 150,00zł., na podstawie art.5 §1 w zw. 
art.13 §1 pkt.5 oraz w związku z art.14 §1 w zw. z art.69 w zw. z art.70 w zw. z art.63 §1,2 RD - za 
pozbawienie realnej szansy zdobycia bramki przez przeciwnika, poprzez zagranie piłki ręką oraz krytyka i 
podważanie decyzji sędziego, po wykluczeniu z gry. Kara biegnie od dnia 09.10.2020r 
 

Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej 
Podokręgu Słupskiego Pomorskiego ZPN 
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