
 

 

 

   Komunikat nr 09 

                                                        z dnia   02.06.2016 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 

1. Piotr Wachaczyk („Orzeł” Goleszyn) – 3 mecze dyskwalifikacji za czerwoną kartkę (WNZ) otrzymaną 

na zawodach w dniu  

 

                       KLASA  A 

1. Michał Stradomski (GKS Góra) – 1 mecz dyskwalifikacji za czerwoną kartkę (FT) otrzymaną na 

zawodach w dniu 28.05.2016 r. 

2. Ukarać Klub „Huragan” Bodzanów karą finansową w wysokości 250.00 zł za brak porządku po za-

kończonym meczu „Huragan” Bodzanów – „Pogoń” Słupia w dniu 22.05.2016r. 

3. Ukarać Radosława Linowskiego („Wisła” Główina – Sobowo) karą bezwzględnego zawieszenia w 

związku z wybitnie niesportowym zachowaniem podczas meczu „Wisła” Sobowo – „Wicher” Cie-

szewo w dniu 29.05.2016 r. 

4. Ukarać Klub „Wisła” Główina - Sobowo karą finansową w wysokości 200.00 zł za brak porządku 

na zawodach w dniu 29.05.2016r. 

5. Ukarać Sławomira Linowskiego („Wisła” Główina – Sobowo) karą dyskwalifikacji na okres od 

30.05.2016 r. do 30.06.2016 r. oraz karą finansową w wysokości 300.00 zł za wybitnie niesportowe 

zachowanie (usunięcie z ławki rezerwowych) podczas meczu „Wisła” Główina – Sobowo – „ Wi-

cher” Cieszewo w dniu 29.05.2016 r. 

6. Na wniosek Klubu GKS Góra zawiesina okres do 30.06.2016 karę dyskwalifikacji dla Kamila 

Brzezińskiego. 
 

 

 

 

 

             KLASA  B 



 

 

1. Łukasz Malinowski („Relax” Miszewo Murowane) – 3 mecze dyskwalifikacji za czerwoną kartkę 

(WNZ) otrzymaną na zawodach w dniu 29.05.2016 r. 
  

 

                I Liga Okręgowa Juniorów młodszych U-17 

 

1. Jakub Kanigowski („Amator” Maszewo) – 1 mecz dyskwalifikacji za czerwoną kartkę (F.T.) 

otrzymaną na zawodach w dniu 28.05.2016 r. 

2. Igor Nowak („Huragan” Bodzanów) – 1 mecz dyskwalifikacji za czerwoną kartkę (F.T.) otrzy-

maną na zawodach w dniu 28.05.2016 r. 

3. Dominik Kawałek („Zryw” Bielsk) – 4 mecze dyskwalifikacji za czerwoną kartkę (WNZ) otrzy-

maną na zawodach w dniu 28.05.2016 r. 

4. Ukarać  Artura Woźniaka („Zryw” Bielsk) karą dyskwalifikacji na okres od 02.06.2016 r. do 

30.09.2016 r. w związku z usunięciem z ławki rezerwowych (W.N.Z.) na zawodach w dniu 

28.06.2016 r.  

5. Na wniosek Klubu AP Sochaczew zawiesić karę dyskwalifikacji dla Jakuba Kowalskiego na 

okres do 30.06.2016 r. 

 

 

 

 

          I Liga Okręgowa Juniorów młodszych U-17 B2 

1. Jakub Krogulski („Pegaz” Drobin) – 5 meczy dyskwalifikacji za czerwoną kartkę (W.N.Z.) 

otrzymaną na zawodach w dniu 29.05.2016 r. 

2. Kamil Reguliński („Pegaz” Drobin) – 1 mecz dyskwalifikacj za czerwoną kartkę (F.T.) otrzyma 

na zawodach w dniu 31.05.2016 r. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Na wniosek Wydziału Gier i Ewidencji WD postanowił: 

 

1. Ukarać Klub „Kasztelan” Białe Błoto Karą finansową w wysokości 200.00 zł w związku z wal-

kowrem w meczu II ligi Junior A 1 z dnia 21.05.2016 r. . (Regulamin MZPN § 19 p 4d). 

2. Ukarać Klub „Wisła” Duninów  karą finansową w wysokości 250.00 zł w związku z walkowerem w 

meczu „Skra” Drobin – „Wisła” Duninów w dniu 29.05.2016 r. (Regulamin MZPN § 19 p 7b). 

3. Ukarać Klub „Lwówianka” Lwówek karą finansową w wysokości 100.00 zł w związku z grą nie 

zgłoszonego zawodnika (Arkadiusz Kalinowski) w dniu22.05.2016 r. (Regulamin MZPN § 5 p 14). 

4. Ukarać sędziego Stefana Pijanowskiego karą upomnienia za nie wstawienie sprawozdania z meczu 

Klasy B „Mazowia” Słubice – „Orkan” Sochaczew w dniu 29.05.2016 r. 

5. Ukarać Klub „Sparta” Mochowo karą finansową w wysokości 100.00 zł w związku z grą nie zgłoszo-

nego zawodnika (Krystian Cieślak) w meczu Klasy A „Pogoń” Słupia – „Sparta” Mochowo w dniu 

29.05.2016 r.  

 

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  

 

 

 


