
 

 

 

   Komunikat nr 07 

                                                        z dnia   19.05.2016 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: 

         

 

                        KLASA  A 

1. Patryk Szczypecki („Sparta” Mochowo) – 4 mecze dyskwalifikacji za czerwoną kartkę (WNZ) 

otrzymaną na zawodach w dniu 14.05.2016 r. 

2. Mateusz Rybicki („Kormoran” Łąck) – 1 mecz dyskwalifikacji za czerwoną kartkę (FT) na zawo-

dach w dniu 13.05.2016 r. 

3. Radosław Linowski („Wisła” Główina – Sobowo) – 5 meczy dyskwalifikacji za czerwoną kartkę 

(WNZ) otrzymaną na zawodach w dniu 15.05.2016 r. 
 

             KLASA  B 

1. Robert Kawęcki („Mazowia” Słubice) – 3 mecze dyskwalifikacji za czerwoną kartkę (WNZ) 

otrzymaną na zawodach w dniu 7.05.2016 r. 

2. Przemysław Pasturak („Lwówianka” Lwówek) – 5 meczy dyskwalifikacji za czerwoną kartkę 

(WNZ)  otrzymaną na zawodach w dniu 15.05.2016 r. 
  

 

 I Liga Okręgowa Juniorów U-15 

 

         1.   Damian Łyziński („Zorza” Szczawin) – 1 mecz dyskwalifikacji za czerwoną kartkę (F.T.) otrzy-

maną na zawodach w dniu 14.05.2016 r.. 

 

 

                



 

 

 

Na wniosek Wydziału Gier i Ewidencji WD postanowił: 

 

1. W związku ze zbyt późnym dostarczeniem sprawozdań sędziowskich  z meczów, Wydział Dyscypliny 

na podstawie  regulaminu MZPN § 12 p 15  postanowił ukarać   - sędziego  Pawła Wieczorka karą fi-

nansową w wysokości 50.00 zł. 

2. Ukarać Klub „Kasztelan” Białe Błoto Karą finansową w wysokości 100.00 zł w związku z walkowe-

rem w meczu II ligi Junior A 1 z dnia 15.05.2016 r. (§ 19 p 7d). 

3. Ukarać Klub „Zorza” Szczawin  karą finansową w wysokości 200.00 zł w związku z przebywaniem 

na ławce rezerwowych w dniu 15.05.2016 r. zawodnika (Joński Michał) posiadającego aktywną karę 

za  4 żółtą kartkę. 

4. Ukarać Klub „Wisła” Główina – Sobowo karą finansową w wysokości 100.00 zł  w związku z grą 

zawodnika Przemysława Bugaja w meczu w dniu 15.05.2016 r. jako zawodnika uprawnionego w klu-

bie ale nie zgłoszonego do rozgrywek Klasy A (MZPN § 5 p 14). 

5. Ukarać Klub „Kormoran” Łąck karą finansową w wysokości 200.00 zł w związku z walkowerem w 

meczu z dnia 15.05.2016 r. (Junior B 2)  (MZPN § 19 p 4d) 

 
   

 

W/w 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  

 

 

 


