
 

 

 

   Komunikat nr WD/POZPN/8/RJ/2016 

                                                        z dnia  20.10.2016 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.     Niemczewski Maciej (Skrwa Łukomie) – dyskwalifikacja na okres od 17.10.2016 r. do 

30.11.2016 r. za wybitnie niesportowe zachowanie (opis pomeczowy sędziego) na zawodach w dniu 

16.10.2016 r. oraz kara finansowa w wysokości 200.00 zł.   

 

                       I LO B2 

1.  Eryk Żaglewski (GKS Góra) – dyskwalifikacja na okres od 17.10.2016 do 31.05.2017 r. za czer-

woną kartkę (WNZ) otrzymaną na zawodach w dniu 15.10.2016 r. 

 

WD postanowił: 

1. ukarać klub Relax Miszewo Murowne za brak bezpieczeństwa, preparowanie dokumentów, oraz nie 

przygotowanie boiska do zawodów Klasy B Relax Miszewo Murowane – Orkan Lelice w dniu 

16.10.2016r. : 

                   - karą finansową w wysokości 1500.00 zł 

                   - zakazem rozgrywania meczy w ramach rozgrywek POZPN  na terenie gminy Bodzanów 

do dnia 30 czerwca 2017 roku. 

                                   - Paweł Zych –osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo sędziów - kara finansowa w          

wysokości 200.00 zł 

                                   - Łukasz Matusiak – prezes klubu Relax Miszewo Murowane za preparowanie dokumentów 

-  kara finansowa w wysokości 300.00 zł 

          2.    ukarać Jacka Marciniaka sędziego meczu Lwówianka  Lwówek – Stoczniowiec Płock (I LO B2) za 

niedopełnienie obowiązku podpisu służby medycznej na zawodach w dniu 15.10.2016 –upomnienie 

          3.     ukarać klub Skra Drobin karą finansową w wysokości 100.00 zł w związku z przerwaniem meczu LO 

Skra Drobin – Wicher Cieszewo w dniu 16.10.2016 r. spowodowane odpaleniem świec dymnych.     

 



 

 

 

Na wniosek WGiE : 

1. Kara finansowa w wysokości 100.00 zł dla klubu Relax Miszewo Murowane w związku z walko-

werem w meczu Klasy B z dnia 16.10.2016 r. 

2. Kara finansowa w wysokości 200.00 zł dla klubu ULKS Ciółkowo w związku z walkowerem w 

meczu Junior B1 z dnia 15.10.2016 r. 

3. Kara finansowa w wysokości 200.00 zł dla klubu Orzeł Goleszyn w związku walkowerem w meczu 

Trampkarz C2 z dnia 15.10.2016 r. 

4. Sędzia Sławomir Szemborski   - upomnienie. 

Mecz z dnia 16.10.2016r.    ,,A” klasa Błyskawica Lucień – Stoczniowiec Płock 

Brak sprawozdania papierowego w dnia 21.10.2016r. 

(Brak możliwości sprawdzenia uprawnień w wersji papierowej.) 

5. Sędzia Wieczorek Paweł -upomnienie 

Mecz z dnia 15.10.2016r.     D1    Unia Iłów – Kasztelan Sierpc 

Brak sprawozdania papierowego dostarczone o godz. 11:00 dnia 21.10.2016r. 

(Brak możliwości sprawdzenia uprawnień w wersji papierowej w czwartek.) 

6. Sędzia Kwasiborski Krzysztof  - upomnienie 

          Mecz z dnia  16.10.2016r.     D2    Zryw Bielsk – 

          Brak sprawozdania papierowego dostarczone o godz. 11:00 dnia 21.10.2016r. 

          (Brak możliwości sprawdzenia uprawnień w wersji papierowej w czwartek.) 

7. Sędzia Sadowski Paweł - upomnienie 

Mecz z dnia  15.10.2016r.     D1    Wisła Duninów – AP Sochaczew 

Nie wprowadzone sprawozdanie do extranetu 
  

 
 

 

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 

 

 



 

 

 


