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Wydział Dyscypliny Płockiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej 
 
 
                                                                                                                  

Komunikat nr 8 

                                 z dnia 03.09.2015 r. 

       

 

Wydział Dyscypliny POZPN w Płocku na podstawie zapisów w sprawozdaniach meczowych 

oraz raportów Delegatów-Obserwatorów za naruszenie przepisów gry przez kluby, 

zawodników, trenerów, działaczy oraz sędziów udzielił: 

 
   

Liga Okręgowa Seniorów 

 

 
1. Marcin Nalepka („Wisła” Duninów) –za usunięcie przez sędziego z ławki 

rezerwowych na zawodach w dniu 29.08.2015r. - dyskwalifikacja na 2 mecze (od 

31.08.2015r)  (Art. 62 , Art.61 § 1) 
2. Arkadiusz Smagała („Unia” Iłów)  – za czerwoną kartkę (niesportowe zachowanie) 

otrzymaną na zawodach w dniu 02.09.2015r. - dyskwalifikacja na 2 mecze 

3. Marcin Jaroń (Skra” Drobin) – za czerwoną kartkę (gra brutalna) otrzymaną na 

zawodach w dniu 30.08.2015r. - dyskwalifikacja na 3 mecze 

4. Mariusz Kunikowski („Unia” Iłów) – za niedopełnienie obowiązków określonych w 

regulaminie (nie podpisanie załącznika do protokołu) - upomnienie (Art.102 pkt. 2a 

Reg. Dyscypliny PZPN) 

 

 

 

 



I Liga Okręgowa Junior Młodszy U-15 
 

1. Miłosz Witkowski (Stoczniowiec Płock) – za czerwoną kartkę (faul taktyczny) 

otrzymaną na zawodach w dniu 29.08.2015r. - dyskwalifikacja na 1 mecz.  

 

I Liga Okręgowa Junior Młodszy 

 
1. Maciej Krajewski („Orzeł” Goleszyn) za czerwoną kartkę (wybitnie niesportowe 

zachowanie) otrzymaną na zawodach w dniu 30.08.2015 – dyskwalifikacja na 

okres od 31.08.2015 do 30.09.2015r. 

2. Ukarać Klub „Orzeł” Goleszyn karą finansową w wysokości 500.00 zł za brak 

porządku na zawodach w dniu 30.08.2015r. ( § 19 pkt. 1d Reg. MZPN) 
 

I Liga Okręgowa Trampkarz 
 

1. Adam Szafaryn („Stegny” Wyszogród)  – za czerwoną kartkę (faul taktyczny) 

otrzymaną na zawodach w dniu 29.08.2015r. - dyskwalifikacja na1 mecze 

 

 

 

 

 

Na wniosek Wydziału Gier i Ewidencji postanowił: 

 

 
1. w związku z grą nieuprawnionego zawodnika Mateusza Gawlika na zawodach w dniu 

28.08.2015r. w I Lidze U-15, ukarać Klub „Orzeł” Goleszyn karą finansową w 

wysokości 100.00 zł (§19 p.7d) 
2.  w związku z grą nieuprawnionego zawodnika Bartłomieja Gąsiorowskiego na 

zawodach w dniu 30.08.2015r. w Lidze Trampkarz U-14, ukarać Klub „Kormoran” 

Łąck karą finansową w wysokości 100.00 zł (§19 p.7d) 
3. w związku z grą nieuprawnionych zawodników, Filipa Szałkowskiego, Daniela 

Gruczyka oraz Wiktora Tuchowskiego na zawodach w dniu 30.08.2015r. w  Lidze 

Trampkarz U-14, ukarać Klub „Czarni” Rempin karą finansową w wysokości 

100.00zł (§19 p.7d) 
4. w związku z brakiem udziału zawodnika „młodzieżowca” na zawodach w dniu 

29.08.2015r. ukarać Klub „Sparta” Mochowo karą finansową w wysokości 200.00 zł 

(§19 p.7c) 
5. w związku z grą nieuprawnionego zawodnika Bartosza Różańskiego na zawodach w 

dniu 30.08.2015r. ukarać Klub „Pogoń” Słupia karą finansową w wysokości 200.00 

zł (§19 p.7c) 
6. w związku z grą nieuprawnionego zawodnika Roberta Kaźmierskiego na zawodach w 

dniu 25.08.2015r. ukarać Klub „Wisła” Sobowo karą finansową w wysokości 100.00zł 
(§19 p.7d) 

7. w związku z wycofaniem drużyny juniorów U-13 z rozgrywek POZPN w sezonie 

2015/2016, ukarać Klub „Mazowia” Słubice karą finansową w wysokości 300.00 zł 

(§19 p.5e) 



8. w związku z grą nieuprawnionych zawodników, Jakuba Ogrodowczyka i Mateusza 
Wasilewskiego na zawodach w dniu 29.08.2015r. w  II Lidze U-19, ukarać Klub 
„Błyskawica” Lucień karą finansową w wysokości 100.00zł (§19 p.7d) 

 

 

 

 

 
Przewodniczący 

Wydziału Dyscypliny POZPN w Płocku 

 

Sławomir Jędrzejewski 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna:  

1. Regulamin Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej na sezon 2015/2016  

2. Regulamin Dyscypliny Polskiego Związku Piłki Nożnej  

3. Uchwała nr VI/116 z dnia 24.06.2014 Zarządu PZPN  

 

 


