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      DELEGATURA-MZPN/PŁOCK                    Komisja Sędziowska w Płocku                Kolegium Sędziów MZPN 

 

 

 

  

 

KOMUNIKAT KOMISJI SĘDZIOWSKIEJ W PŁOCKU  

NR 2/2019                                               

z dnia 31 sierpnia 2019 rok 

 

I. SPRAWY SZKOLENIOWE. 
 

           Z dniem 8 sierpnia 2019 roku [czwartek] wznowiliśmy cykl szkoleo teoretycznych dla sędziów i 

obserwatorów. Tematem pierwszego szkolenia były zmiany z Przepisach Gry 2019/20, oraz wytyczne 

Związku POZPN/MZPN i sędziowskich władz. Kolejne tematy oraz terminy szkoleo zostaną opublikowane w 

terminie późniejszym. [ Szkolenie nr 2 – 12 września 2019 rok godz. 18:30 ].  

 

Zajęcia odbywad się będą w sali konferencyjnej biura Płockiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej Płock ul. 

Łukasiewicza 34. Obecnośd na szkoleniu wszystkich sędziów jest OBOWIĄZKOWA! 

 

II. EGZAMINY. 

 
 12-14 lipiec 2019r. [piątek/sobota/niedziela] Egzamin sędziów i obserwatorów Szczebla Centralnego 

[Słok k. Bełchatowa]. 

 19-21 lipiec 2019r. [piątek/sobota/niedziela] Egzamin sędziów i obserwatorów III liga [Słok k. 

Bełchatowa]. 

 3-4 sierpień 2019r.[sobota/niedziela] – Jedlnia Letnisko, kurs szkoleniowo-egzaminacyjny dla 

sędziów IV ligi i III ligi, Asystentów Mazowieckich oraz Obserwatorów IV ligi.  

 30 sierpień 2019r. godz. 17:00 [piątek] Egzamin pisemny i kondycyjny sędziowie Komisji 

Sędziowskiej Płock – plus kandydaci na sędziów – Płock ul. Sportowa 3.  

EGZAMIN poprawkowy - II TERMIN 12.09.2019r.GODZ. 16:15 [czwartek] – miejsce jw. 

 

 

III. X  TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ SĘDZIÓW OLDBOJÓW IM HENRYKA RUMNIAKA. 
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 To już ostatni raz w 2019 roku pod szyldem WS POZPN , w dniu 19 stycznia 2019 roku reprezentacja 
sędziów oldbojów Wydziału Sędziowskiego Płockiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej zdobyła VI 
miejsce  w X Turnieju halowej piłki nożnej sędziów oldbojów im. Henryka Rumniaka, które rozegrane 
zostały w Nowym Dworze Mazowieckim . Wyniki rozegranych meczy: WS Płock – WS Warszawa[1:5]; 
WS Płock – KS Łódź[2:5+, WS Płock – WS Ciechanów-Ostrołęka[5:2+; WS Płock – WS Siedlce[4:4; k. 
2:3+. Skład reprezentacji WS Płock: Chyra Bartosz[br],  Kaniewski Waldemar ,Lipioski Ariel,  Nowicki 
Marcin, Oleksiewicz Dariusz, Passon Paweł, Szczytniewski Rafał [kpt.], Szymczak Jacek, Wiśniewski 
Paweł, Turowski Roman.  

Trener: Romuald Mikołajewski , Kierownik : Janusz Bilicki.  

Indywidualne wyróżniania: Najlepszy zawodnik drużyny WS Płock – kol.  Passon Paweł . 

Klasyfikacja końcowa turnieju: I. WS Warszawa;  II. KS Podlasie III. KS Łódź ,IV. KS Warmia i Mazury 

V. WS Siedlce VI. WS Płock VII.WS Radom VIII. WS Ciechanów-Ostrołęka. 

Całej drużynie serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i sportową rywalizację. Mamy nadzieję, że w 
kolejnym turnieju ostateczny rezultat będzie znacznie lepszy, szczególnie mając na uwadze  
dotychczasowe wyniki naszej oldbojskiej sędziowskiej kadry.  

IV. WARSZTATY ASYSTENTÓW MAZOWIECKICH 

 
W dniu 9 kwietnia w Warszawie zostały przeprowadzone warsztaty szkoleniowe dla Sędziów Asystentów 

Mazowieckich KS  MZPN. Nasz Wydział Sędziowski reprezentowali koledzy: Jarosław Machowski, Maciej 

Żłobecki oraz Damian Brzyski. Uczestnicy warsztatów zdawali egzamin teoretyczny : pisemny (30 pytao), 

wideo z interpretacji art. XI, a także wideo z tzw. mijanek. Ponadto egzaminy sprawnościowe: CODA, ARIET 

yo-yo, sprinty z chorągiewką, a także mijanki na boisku . Pod okiem czujnego instruktora z KS MZPN 

asystenci mogli dowiedzied się cennych uwag i detali oraz najnowszych trendów i wytycznych UEFA w 

zakresie pracy w elemencie – spalonego. Serdecznie gratulujemy jako Zarząd, i liczymy , że zdobyta wiedza i 

doświadczenie przyda się w codziennych sędziowskich nominacjach, jak również będzie przekazywana z 

asystenta na asystenta.  

 

V. WARSZTATY SZKOLENIOWE DLA SĘDZIÓW – PROGRAM CORE. 
 

W dniach 7/9 czerwca 2019 roku w Zielonce k/ Warszawy zostały przeprowadzone warsztaty szkoleniowe 

przez KS MZPN dla sędziów uczestniczących w programie Core. Nasz Wydział Sędziowski reprezentowali kol. 

Piotr Chyba i Maciej Żłobecki. Koledzy mieli możliwośd zaprezentowani się w roli sędziów/sędziów 

asystentów  na zawodach oraz wnikliwie dokształcid się merytorycznymi wiadomościami przekazywanymi 

przez instruktorów. Gratulujemy kolegom nominacji oraz zdobytej wiedzy i sędziowskich nowości.  

 

VI. LICENCJE SĘDZIOWSKIE. 

 
W dniu 6 maja Komisja ds. Licencji Sędziowskich Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej pracowała pod kątem 

złożonych wniosków Naszych sędziów w celu wydania licencji sędziowskich na nowy sezon rozgrywkowy 

2019/2020. Miło nam poinformowad, że złożone dokumenty zostały zaopiniowane pozytywnie [72 osoby].  
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VII. ZMIANY W SKŁADZIE KOMISJI SĘDZIOWSKIEJ DELEGATURA MZPN/PŁOCK. 
 

W związku z reorganizacją struktur MZPN, w dniu 9 sierpnia Zarząd Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej 

zatwierdził nowy skład Zarządu Komisji Sędziowskiej Delegatura MZPN/Płock. Obecny skład Zarządu: 

 

Przewodniczący – kol. Grzegorz Ziółkowski 

Wiceprzewodniczący ds. organizacyjnych – kol. Szymon Marciniak 

Wiceprzewodniczący ds. koordynacji szkolenia – kol. Paweł Sokolnicki 

Referent ds. obsady sędziów i obserwatorów – kol. Tomasz Garwicki 

Sekretarz – kol. Wojciech Młotkowski 

Skarbnik – kol. Marcin Kurowski 

Referent Programu Mentorskiego – kol. Tomasz Marciniak 

Referent Szkolenia – kol. Jarosław Bieokowski 

Referent ds. licencji i ewidencji – kol. Marcin Flak  

 

VIII. NADANIE UPRAWNIEO DO PROWADZENIA ZAWODÓW W SEZONIE 2019/2020. 

 
1. Na wniosek Zarządu Kolegium Sędziów PZPN, decyzją Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

uprawnienia do sędziowania zawodów na szczeblu centralnym w sezonie 2019/2020 otrzymali: 

 

 Kol. Marciniak Szymon – sędzia FIFA 

 Kol. Sokolnicki Paweł – sędzia asystent FIFA 

 Kol. Marciniak Tomasz – sędzia TOP Amator A 

 Kol. Nejman Krzysztof – asystent szczebla centralnego 

 

2. Na wniosek Zarządu Kolegium Sędziów MZPN, decyzją Zarządu Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej 

uprawnienia do sędziowania zawodów w sezonie 2019/2020 otrzymali:  

 

o III LIGA 

 

  Kol. Szczytniewski Damian – awans z IV ligi  

 

3. Na wniosek Zarządu Kolegium Sędziów MZPN, decyzją Zarządu Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej 

uprawnienia do sędziowania zawodów w sezonie 2019/2020 otrzymali:  

 

o IV LIGA 

 

  Kol. Karpioski Tomasz  

 Kol. Majewski Adrian – awans z LO 

 Kol. Matlęga Łukasz  

 Kol. Rzechółko Kamil  

 

4. Na wniosek Zarządu Komisji Sędziowskiej Delegatura MZPN/Płock , decyzją Zarządu Delegatura 

MZPN/Płock uprawnienia do sędziowania zawodów w sezonie 2019/2020 otrzymali: 
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o LIGA OKRĘGOWA 

 

 Kol. Bieokowski Jarosław  

 Kol. Chyba Piotr  

 Kol. Cieplioski Mateusz 

 Kol. Dziepak Michał ** 

 Kol Jędrzejak Damian ** 

 Kol. Jędrzejak Piotr  

 Kol. Kamioski Krzysztof  

 Kol. Kowalski Mariusz  

 Kol. Kurowski Marcin  

 Kol. Machowski Jarosław  

 Kol. Młotkowski Wojciech  

 Kol. Passon Paweł  

 Kol. Szczytniewski Rafał  

 Kol. Wysioski Norbert 

 

o KLASA A 

 

 Kol. Ablewski Adam 

 Kol. Brzyski Damian 

 Kol. Chyra Bartosz ** 

 Kol. Flak Marcin 

 Kol. Jankowski Krystian  

 Kol. Gomułka Grzegorz 

 Kol. Klimkowski Hubert 

 Kol. Kostrzewski Michał  

 Kol. Lichocki Michał  

 Kol. Przybyszewski Kamil ** 

 Kol. Rychlioski Kamil 

 Kol. Szemborski Sławomir ** 

 Kol. Śniecikowski Kamil ** 

 Kol. Wiśniewski Paweł 

 Kol. Żłobecki Maciej 

 Kol. Żuchowski Damian  

 

o KLASA B 

 

 Kol. Borzewski Marcin 

 Kol. Dziekaoski Paweł 

 Kol. Kowalczyk Tomasz 

 Kol. Marciniak Jacek ** 

 Kol. Mosakowski Łukasz ** 

 Kol. Nowak Łukasz 

 Kol. Nowak Igor * 

 Kol. Ostrowski Michał  
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 Kol. Piwooski Adrian 

 Kol. Rosiak Bartosz ** 

 Kol. Rozenkiewicz Patryk ** 

 Kol. Tokarski Adrian  

 

o Asystent Okręgowy 

 

 Kol. Kwasiborski Krzysztof  

 Kol. Kaniewski Waldemar ** 

 Kol. Lewandowski Radosław  

 Kol. Lipioski Ariel * 

 Kol. Michalski Przemysław  

 Kol. Oleksiewicz Dariusz * 

 Kol. Szymczak Jacek 

 Kol. Ulicki Radosław ** 

 Kol. Wieczorek Paweł  

 

o Sędzia próbny 

 

 Kol. Dobieoski Mateusz 

 Kol. Dzierżanowski Marek  

 Kol. Garstka Dominik ** 

 Kol. Karcz Rafał ** 

 Kol. Klimkiewicz Krzysztof  

 Kol. Kosmowski Oskar 

 Kol. Kraska Hubert * 

 Kol. Maciejewski Kacper 

 Kol. Malinowski Adrian ** 

 Kol. Mikołajczyk Marcin ** 

 Kol. Pawelski Konrad ** 

 Kol. Potrzebska Agnieszka 

 Kol. Romanowska Natalia ** 

 Kol. Rybicki Dawid ** 

 Kol. Surmak Kamil ** 

 Kol. Szczytniewski Sebastian * 

 Kol. Tomczak Krzysztof * 

 Kol. Żabowski Michał  

 

*po zaliczeniu egzaminu biegowego,    ** po zaliczeniu test + bieg [II termin egzaminu] 

 

5.  Decyzją Zarządu Komisji Sędziowskiej w Płocku z dnia 30.08.2019r.  kol. Klimkowski Hubert, kol. 

Maciej Żłobecki i kol. Tokarski Adrian w rundzie jesiennej 2019r. zostali wyróżnieni oraz poddani 

próbie pilotażowej z możliwością prowadzenia zawodów o klasę wyżej * co najmniej dwa spotkania 

na którym będzie delegowany obserwator ].  
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6. Na wniosek Zarządu Kolegium Sędziów MZPN, decyzją Zarządu Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej 

uprawnienia do prowadzenia obserwacji sędziów w sezonie 2019/2020 otrzymali:  

 

 Kol. Garwicki Tomasz + obserwator telewizyjny 3 ligi sędziów z KS MZPN 

 Kol. Ziółkowski Grzegorz + obserwator telewizyjny 3 ligi sędziów z KS MZPN 

 

IX. KURS SĘDZIOWSKI 2019 R – EGZAMINY : 
 

  W dniu 15 marca 2019 roku zostały przeprowadzone pierwsze egzaminy teoretyczno-kondycyjne kandydatów 

na sędziów piłki nożnej. Łącznie w kursie uczestniczyło 17 osób *w tym 4 kobiety]. Prezes Płockiego Okręgowego 

Związku Piłki Nożnej dla kandydatów ufundował insygnia sędziowskie *gwizdek + kartki+. Miejmy nadzieje, że 

młody narybek dośd szybko będzie się piął w hierarchii sędziowskiej.  

 

X. KONFERENCJA SĘDZIOWSKA I WYRÓŻNIENIA PREZESA POZPN. 

 
   W dniu 29 czerwca 2019 roku odbyła się konferencja sędziów z Wydziału Sędziowskiego POZPN w 

Leśniczówce Lasy Paostwowe  w Brwilnie. Tematem posumowanie sezonu 2018/19. Zarząd WS zapewnił 

gorący posiłek -grill. Prezes Płockiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej P. Dariusz Kluge za działalnośd oraz 

sportową postawę w 2018 roku wyróżnił n/w kolegów z Wydziału Sędziowskiego POPZN: kol. Jędrzejak Piotr, 

Majewski Adrian. Młotkowski Wojciech, Passon Paweł i Żuchowski Damian . Dodatkowo indywidualne  

podziękowania dla kolegów, którzy mogli się pochwalid jubileuszem ilości poprowadzonych zawodów * 300, 

500 i 1000 ]- stan ewidencji na dzieo 31.12.2018r. Od 1 lipca br. zmieniamy nazewnictwo, z Wydziału na 

Komisję Sędziowską.  

Gratulujemy wyróżnionym kolegom, zaś otrzymany upominek z rąk Prezesa Okręgu niech będzie 

podziękowaniem oraz mobilizacją dla wszystkich.  

 

XI. SPRAWY REFERATU OBSADY. 

 
Wszelkie niedyspozycje oraz urlopy należy zgłaszad w nieprzekraczalnym terminie 10-cio dniowym wyłącznie 

na wskazany adres mailowy : obsadawsplock@2.pl . W sytuacjach awaryjnych kontakt telefoniczny [789-

317-100].  

Komunikaty obsady opublikowane są na stronie Płockiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej: w zakładce – 

obsada, prowadzonej przez Obsadowca – Tomasza Garwickiego. Dodatkowo , każdy sędzia po nominacji 

otrzymuje z systemu extranet sms, który jest podstawą do wystawienia właściwej delegacji oraz miejscu, 

czasie rozgrywanych zawodów.  Tabela z ryczałtami oraz druk delegacji sędziowskiej znajduje się na stronie 

związku. Otrzymany sms z extranetu, każdy sędzia zobowiązany jest do zaakceptowania zawodów w 

terminie do 24 godzin.  

Przypominamy o konieczności sprawdzania godzin rozpoczęcia meczów na stronie Płockiego Okręgowego 
Związku Piłki Nożnej : www.pozpn.plo.pl, a także potwierdzania uczestnictwa w zawodach w systemie 
Extranet.  
Pamiętajmy również o konieczności wysyłaniu SMS z wynikiem meczu do systemu Extranet niezwłocznie po 

zakooczeniu zawodów. Sędziowie, którzy odrzucą mecz w Extranecie są zobowiązani jednocześnie [czas do 

mailto:obsadawsplock@2.pl
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24h] powiadomid Komisję Obsady o zaistniałej sytuacji i podad przyczynę, z powodu której nie mogą 

sędziowad zawodów, na które zostali delegowani. 

Dla statystyki w pierwszym półroczu 2019 roku delegowano na 1100 nominacji sędziów oraz sędziów 

asystentów.  

    

 

XII. WAŻNE - REGULAMIN ROZGRYWEK MZPN SEZON 2019/2020 

 
1. Od nowego sezonu 2019/2020 Władze Związku podejmują drugą próbę odejścia od papierowych 

sprawozdao (ich obligatoryjnego przesyłania pocztą) – na razie tylko w IV lidze. Jeśli tym razem 
sędziowie IV ligi staną na wysokości zadania, mają szansę zrobid coś pożytecznego dla wszystkich 
sędziów z Mazowsza. W IV lidze (jako jedynej) sporządzamy sprawozdanie na papierze  oraz w 
Extranecie, ale papierowej wersji nie przesyłamy na Puławską (robimy to tylko wtedy, gdy zostaniemy o 
to poproszeni). Aby eksperyment się powiódł, kluczowe są dwie rzeczy: 

- Brak opóźnieo ORAZ 

- Brak błędów 

Wersja extranetowa musi zostad zapisana przez sędziego w ciągu 24 godzin. Jednak w przypadku 
spiętrzenia meczów (kolejki „weekend -środa-weekend”) należy je zapisad niezwłocznie. Opóźnienia 
będą skutkowad karami indywidualnymi (finanse…), zaś błędy spowodują karę zespołową (kolejny 
powrót do ery papieru ).  

2. Zmiany na plus! Kierownik ma dad sędziemu przed meczem tylko jedną kartkę (zamiast dwóch kartek i 
garści dowodów/legitymacji). Kierownik podpisując protokół niniejszym poświadcza, że wszyscy wpisani 
tam zawodnicy mają badania i dowody tożsamości (i jeśli zajdzie potrzeba, to je okażą). W praktyce 
może oznaczad to więcej przypadków sprawdzania tożsamości – polecam przypomnienie sobie 
odpowiednich zapisów z Przepisów Gry (Postanowienia PZPN, Art. 3) oraz Regulaminu Rozgrywek MZPN. 

3. PUCHAR POLSKI - Bez zmian pozostały zapisy dotyczące rozstrzygania meczów zakooczonych remisem. 
Jednak czasem były one błędnie interpretowane! 

Rzuty z punktu karnego → cały I ETAP („okręgowy”) – nie tylko I runda!!! 

Dogrywka + rzuty z punktu karnego → cały II ETAP („mazowiecki”) 

4. Najistotniejsza zmiana: w rozgrywkach Junior C1 i C2 wprowadzono „normalny” system żółtych i 
czerwonych kartek.  

Dlatego w tych cyklach też obowiązują załączniki. W młodszych rocznikach (Junior D1 i młodsi) też może 
zajśd koniecznośd wypisania po meczu załącznika  – jeśli zostanie pokazana czerwona kartka.  
Porada praktyczna: chod zapis w regulaminie mówi o tym wyraźnie, kluby dziecięce mogą byd 
nieprzygotowane. Lepiej więc na wszelki wypadek wozid ze sobą druk załącznika (chodby 1. stronę). 

 

5. Apelujemy do sędziów o staranne i czytelne wypełnianie sprawozdao z zawodów. Przypominamy  
sędziom o terminowym przekazywaniu sprawozdao . Koniecznie sędziowie MUSZĄ przestrzegad 
wypełnienia sprawozdania z zawodów w extranecie – czas 24 godziny po zawodach. Aby uniknąd sankcji 
wobec technicznych zagadnieo [ awaria komputera, logowania itp.], należy za każdym razem 
powiadamiad przedstawiciela KG lub KD Delegatura MZPN/Płock. 

6.  Informujemy sędziów, że zawodnik uczestniczący w spotkaniach mistrzowskich lub pucharowych musi 
przedstawid na żądanie sędziego ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, legitymacja 
szkolna, prawo jazdy) z aktualną fotografią.  

                           Brak okazania w/w dokumentu przed rozpoczęciem meczu czyni zawodnika nieuprawnionym do  
                           gry i  powoduje niedopuszczenie go do zawodów. Zespoły nie mają już obowiązku przynoszenia do szatni  
                           sędziowskiej dokumentów tożsamości. Kierownik drużyny  własnoręcznym podpisem stwierdza  
                           prawidłowośd zapisów w protokole i ponosi za to pełną odpowiedzialnośd.   

7. Obowiązkowo sprawdzamy przed meczem na każdym szczeblu rozgrywek licencje trenerskie oraz 
ważnośd kart zawodniczych. Sprawdzone licencje trenerskie odnotowujemy spisując : typ, rodzaj i numer 
licencji – te dane są konieczne do wypełniania sprawozdania zawodów w systemie. Obecnie mamy 
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rodzaje i typy licencji trenerskich( PZPN A ; PZPN B; UEFA Pro; UEFA A; UEFA C i Graspoorts C ). 
Dodatkowo sędziowie są zobowiązani do odebrania od kierowników drużyn oświadczeo dotyczących 
ważności badao lekarskich, a w przypadku braku - sprawdzenie aktualnych kart zdrowia z faktem 
odnotowania w sprawozdaniu z zawodów  

8. Sędzia zawodów ma obowiązek sprawdzenia obecności osoby sprawującej opiekę medyczną na 
zawodach i odnotowania tego faktu w protokole sędziowskim. Brak przedstawiciela służby medycznej 
uniemożliwia rozpoczęcie zawodów lub ich kontynuowania. 

9. Na stronie Płockiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej można uzyskad aktualne informacje dot. 
terminów szkoleo , egzaminów oraz innych istotnych bieżących informacji . 

10. Informujemy również o odczytywaniu, otrzymywanych drogą elektroniczną informacji malowych  - nie 
tylko jeśli są prowadzone rozgrywki [ adres mailowy: obsadawsplock@o2.pl ].  

11. Przypominamy sędziom o ich obowiązku punktualnego rozpoczynania zawodów – również turniejów 
organizowanych przez Delegaturę POZPN.  Opóźnione rozpoczęcie zawodów z powodu spóźnionego 

przybycia sędziów na obiekt, jest podstawą do podjęcia sankcji dyscyplinarnych w stosunku do winnych. 
12. Od nowego sezonu 2019/20 zmiana w przedmiocie zgłaszania zapotrzebowania na bilety Wisły Płock. 

Chętne osoby proszone są o kontakt z kol. Marcinem Kurowskim, który ten temat będzie nadzorował.    
 

 

XIII. REZYGNACJA I SKREŚLENIA. 

 
 Z przyczyn osobistych , dniem 01.01.2019r. kol. Karol Domżał arbiter IV ligi MZPN, przeniósł się do Kolegium 

Sędziów  Łódzkiego Związku Piłki Nożnej. Koledze Karolowi dziękujemy za dotychczasową aktywnośd w 

Naszym Wydziale i życzymy powodzenia w nowych strukturach sędziowskich, już w roli arbitra Wydziału 

Sędziowskiego Łódź.   

 Wobec braku aktywności z dniem 01.01.2019r. z listy sędziów Wydziału Sędziowskiego POZPN zostali 

skreśleni:  kol. Mariusz Sutkowski, kol. Karolina Turowska.  

 Z przyczyn osobistych w rundzie jesiennej 2019 roku o urlopowanie poprosili koledzy : Radosław Ulicki, Kamil 

Przybyszewski i  Kamil Surmak.  

 

 

XIV. KARY DYSCYPLINARE. 

 
Decyzją Wydziału Dyscypliny Płockiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej w rundzie wiosennej sezonu 

2018/19 ukarani zostali n/w sędziowie Wydziału Sędziowskiego POZPN : 

 

1. Kol. Kamil Rzechółko upomnienie za niepodpisanie arkusza dodatkowego w sprawozdaniu z zawodów w 

rozgrywkach Klasa okręgowa, mecz Delta Słupno – Amator Maszewo z dnia 24.03.2019roku. 

2. Kol Kamil Przybyszewski  upomnienie za niezgodne wypełnienie załącznika ze sprawozdaniem sędziowskim  z 

zawodów w rozgrywkach Klasa A, mecz Błękitni Gąbin – Bzura Chodaków z dnia 30.03.2019roku. 

3. Kol.  Łukasz Nowak kara finansowa w wysokości 50zł za nieterminowe wprowadzenie sprawozdania do systemu 

Extranet z zawodów w rozgrywkach II liga okręgowa B2 Junior Młodszy, mecz Start Proboszczewice –Orkan 

Sochaczew z dnia 14.04.2019 rok 

4. Kol. Bartosz Waćkowski kara finansowa w wysokości 50zł za nieterminowe wprowadzenie sprawozdania do 

systemu Extranet z zawodów w rozgrywkach I liga okręgowa D1Młodzik, mecz Huragan Bodzanów – Wisła Główina 

Sobowo z dnia 14.04.2019roku 

5. Kol. Łukasz Nowak kara finansowa w wysokości 50zł za nieterminowe wprowadzenie sprawozdania do systemu 

Extranet z zawodów w rozgrywkach I liga okręgowa D2 Młodzik, mecz Start II Proboszczewice –Królewscy Płock z 

dnia 14.04.2019 roku 
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6. Kol. Damian Szczytniewski kara 2 miesięcznej dyskwalifikacji wymierzona przez Wydział Dyscypliny 

Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej za niestosowne zachowanie jako zawodnik w rozgrywkach futsalu [ na wniosek 

sędziego WD MZPN karę  zawieszono na okres próby 6 miesięcy, po odbyciu 1 miesiąca dyskwalifikacji ].  

7. Kol. Jacek Marciniak  kara 2 miesięcy dyskwalifikacji w związku z zachowaniem na zawodach piłkarskich, mecz 

pomiędzy Wisła Nowy Duninów a Zorza Szczawin Kościelny w dniu 01.05.2019 roku w rozgrywkach Klasa A . Na 

wniosek sędziego z dnia 13.06.2019 roku, Wydział Dyscypliny POZPN postanowił zawiesić część kary nałożonej na 

sędziego Jacka Marciniaka, na okres próby do 30.06.2020roku. Wykonanie zawieszenia kary obowiązuje od dnia 

14.06.2019 roku 

8. Kol. Kamil Przybyszewski kara finansowa w wysokości 50zł za nieterminowe wprowadzenie sprawozdania do 

systemu Extranet z zawodów w rozgrywkach klasa B, mecz Zjednoczeni Bulkowo – Lwowianka Lwówek z dnia 

19.05.2019 roku 

9. Kol. Garstka Dominik kara finansową w wysokości 50zł za nieterminowe wprowadzenie sprawozdania do systemu 

Extranet z zawodów w rozgrywkach I liga okręgowa B2 Junior Młodszy, mecz Unia Czermno –Pegaz Drobin z dnia 

26.05.2019 roku. 

10. Kol. Mateusz Dobieński upomnienie za niepodpisanie sprawozdania sędziego i arkusza dodatkowego z zawodów w 

rozgrywkach I liga okręgowa D1 Młodzik, mecz SSM I Wisła Płock –Soccer Słupno z dnia 25.05.2019 roku. 

11. Kol. Kamil Przybyszewski kara finansowa w wysokości 100zł za nieterminowe wprowadzenie sprawozdania do 

systemu Extranet z zawodów w rozgrywkach Klasa A, mecz Wisła Nowy Duninów – Błękitni Gąbin z dnia 09.06.2019 

roku 

12. Kol. Sebastian Szczytniewski kara finansowa w wysokości 50zł za nieterminowe wprowadzenie sprawozdania do 

systemu Extranet z zawodów w rozgrywkach I liga okręgowa D2 Młodzik, mecz SSM Wisła Płock – Świt Staroźreby z 

dnia 06.06.2019 roku 

 

 Sędziowie są zobowiązani do uregulowania kar finansowych na rachunek POZPN przed inauguracją nowego 

sezonu rozgrywkowego. [ w przypadku braku wpłaty sędzia nie będzie wyznaczany na zawody ]. 

 

XV. ZGONY. 

 
W ostatnim czasie odeszli  z Naszego grona: 

 

 

1. Kolega Karol BOBYK – Sędzia Zasłużony PZPN 

2. Kolega Ludwik GOŚCINIAK -  Sędzia Honorowy PZPN 

3. Kolega Henryk MARKIEWICZ - Sędzia Honorowy PZPN 

 

 

 

                                                   Cześd Ich  pamięci ! 

 

 

                                                        Zarząd Komisji Sędziowskiej w Płocku    

 

Wyk. TG/TG 

poniedziałek, 2 września 2019  


