
 

 

 

Komunikat nr 02 

                                                      z dnia 14.04.2016 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. Na wniosek Klubu „Orzeł” Goleszyn, WD zawiesza karę jednego meczu dyskwalifikacji dla       

Łukasza Sulińskiego na okres do 16.05.2016r. 

 

               KLASA A SENIORÓW 

          

1. Na wniosek Klubu GKS Góra, WD zawiesza karę jednego meczu dyskwalifikacji dla                   

Piotra Ronczkowskiego na okres do 16.05.2016r. 

 

2. Na wniosek Klubu „Stegny” Wyszogród, WD zawiesza karę jednego meczu dyskwalifikacji dla  

Piotra Urbańskiego na okres do 16.05.2016r. 
         

 

                     I Liga Okręgowa Juniorów B1 U-17 

 

1. Kacper  Piórkowski  (Amator Maszewo) - 1 mecz dyskwalifikacji  za czerwoną kartkę otrzymaną w 

dniu 10.04.2016 

2. Dominik Matczak (Zryw Bielsk) - 3 mecze dyskwalifikacji za czerwoną kartę otrzymaną na zawo-

dach w dniu 09.04.2016  

3. Dominik Kawałek (Zryw Bielsk) - 3 mecze dyskwalifikacji za czerwoną kartkę otrzymaną na za-

wodach w dniu 09.04.2016    

                

 



 

 

Na wniosek Wydziału Gier i Ewidencji postanowił: 

  

1. ukarać Klub „Pegaz” Drobin karą finansową w wysokości 100.00zł w związku  z walkowerem 0:3 w 

meczu „Pegaz” Drobin -  „Wisła” Płock –Liga Okręgowa Młodzik U-13 (§19 pkt 7d Reg. MZPN ). 

2. ukarać Klub „Unia” Iłów karą finansową w wysokości 200.00zł w związku  z tym, że                      

Tomasz  Trafalski, odbywający karę zawodniczą w postaci pauzy w grze (z powodu otrzymanej 4 żółtej 

kartki w poprzednim spotkaniu), wystąpił jako trener w meczu w dniu 19.09.2015r.  („Unia”  Iłów – „Wisła” 

Duninów), (Art. 102 pkt. 1 Reg. Dyscypliny PZPN) 

3. ukarać Klub „Unia” Iłów karą finansową w wysokości 200.00 zł, ponieważ Łukasz Świątek w trakcie 

odbywania kary zawodniczej pełnił funkcje kierownika drużyny w meczu  w dniu 08.11.2015 („Błyskawica”  

Lucień – „Unia” Iłów), (Art. 102 pkt. 1 Reg. Dyscypliny PZPN) 

4. ukarać Klub „Orkan” Sochaczew karą upomnienia za brak trenera w meczu klasy B „Czarni” Rempin- 

„Orkan” Sochaczew w dniu 10.04.2016  

5. ukarać Klub „Pogoń” Słupia, karą finansową w wysokości 200.00 zł (§19 pkt 7c Reg. MZPN) w  

związku z walkowerem w meczu z dnia 10.04.2016r. („Pogoń” Słupia – „Start” Proboszczewice) 

6. ukarać Klub „Sparta” Mochowo, karą finansową w wysokości 100.00 zł (§19 pkt 7d Reg. MZPN ) w 

związku z walkowerem w meczu z dnia 02.04.2016 r. (U-16). 
          

 

Klubom przysługuje odwołanie od decyzji organów pierwszej instancji w terminie 14 dni od daty ukazania się na 

stronie POZPN (§24 pkt 7 Reg. MZPN ). 

 

                                                                                                                  Przewodniczący 

                                                                                                                                                Wydziału Dyscypliny POZPN  

                                                                                                                                                     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  

 

 

 


