
 

 

   Komunikat nr WD/POZPN/12/RJ/2016 

                                        z dnia  17.11.2016 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 Skierkowski (Amator Maszewo) – 4 mecze dyskwalifikacji za czerwoną 

kartkę (GB) otrzymaną na zawodach w dniu 5.11.2016 r. 

2. Marek Bolimowski (Orzeł Goleszyn) – 2 mecze dyskwalifikacji oraz kara 

finansowa w wysokości 700.00 zł za wybitnie niesportowe zachowanie na 

zawodach w dniu 5.11.2016 r. 

3. Ukarać klub Orzeł Goleszyn karą finansową w wysokości 150.00 zł z brak noszy i 

noszowych na zawodach w dniu 12.11.2016 r. 

4. Na wniosek klubu Skrwa Łukomie WD postanowił zawiesić karę dyskwalifikacji 

dla Macieja Niemczewskiego na okres do 30.06.2017 r. 

5. Na wniosek klubu Orzeł Goleszyn WD postanowił zawiesić karę dyskwalifikacji 

dla Marcina Szczepkowskiego na okres do 30.06.2017 r. 

 

          I LO B2 

1. Igor Gronalewski (Błyskawica Lucień) – 4 mecze dyskwalifikacji za czerwoną kartkę 

(WNZ) otrzymaną na zawodach w dniu 12.11.2016 r.  

2. Na wniosek klubu Stegny Wyszogród WD postanowił zawiesić karę dyskwalifikacji dla 

Mateusza Budnika na okres do 30.06.2017 r. 

   

WD postanowił ukarać karą finansową w wysokości 100.00 zł Jarosława Machowskiego, 

sędziego zawodów LO Orzeł Goleszyn – Unia Czermno z dnia 12.11.2016r., za brak wpisu 

w protokole zawodów informacji o braku noszy i noszowych na zawodach w w/w meczu 

(Art.92 Reg. WD). 



 

 

 

Na wniosek WGiE :  

1. Kara finansowa w wysokości 100.00 zł dla klubu Kormoran Łąck w związku z walko-

werem w meczu 1 LO  B2 z dnia 05.11.2016 r.  

2. Kara finansowa w wysokości 200.00 zł dla klubu Błękitni Gąbin w związku z walkowe-

rem w meczu I LO A1 z dnia30.10.2016 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   

                                                                                 Sławomir Jędrzejewski 

 

 

 

Podstawa prawna:  

1. Regulamin Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej na sezon 2016/2017  

2. Regulamin Dyscypliny Polskiego Związku Piłki Nożnej  

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