ŚWIĘTOKRZYSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ
PODOKRĘG SANDOMIERZ
27-600 Sandomierz, Koseły 3a tel. 512-030-110
Konto Bankowe: Bank Polski S.A. II O PKO Kielce Nr 87 1020 2629 0000 9802 0091 9696

REGON P-003690666
L.dz. ŚZPN/PS/184/2021

Rok założenia
1928

NIP 959-08-98-299
Sandomierz, dn. 08.10.2021r.

KOMUNIKAT Nr 6/PS/2021-2022
Wydziału Gier i Dyscypliny Podokręgu Sandomierz
Wydział Gier i Dyscypliny Podokręgu Sandomierz ŚZPN na posiedzeniu w dniu 07 października 2021 r. na podstawie
zapisów w sprawozdaniach meczowych oraz raportów Delegatów- Obserwatorów z rozgrywek Kl. „A” seniorów gr. III,
Kl. „B” Seniorów gr III oraz rozgrywek grup młodzieżowych za naruszenie przepisów gry przez zawodników, trenerów,
działaczy oraz sędziów udzielił:

Kary dyscyplinarne:

1.

Łukasz Zxxxxx - Arka Pawłów – kara dyskwalifikacji: 3 mecze za otrzymaną czerwoną kartkę w meczu o mistrzostwo
klasy okręgowej juniora starszego gr.3 pomiędzy drużynami Sparta Dwikozy - Arka Pawłów w dniu 02.10.2021r.
Podstawa prawna: §19 pkt.13b Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo IV ligi i niższych klas rozgrywkowych w
kategorii seniorów oraz młodzieżowych na sezon 2021/2022.
Kara biegnie od 03.10.2021r.

2.

Dominik Bxxxx - Arka Pawłów – kara dyskwalifikacji: 2 mecze za otrzymaną czerwoną kartkę w meczu o mistrzostwo
klasy okręgowej juniora starszego gr.3 pomiędzy drużynami Sparta Dwikozy - Arka Pawłów w dniu 02.10.2021r.
Podstawa prawna: §19 pkt.13b Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo IV ligi i niższych klas rozgrywkowych w
kategorii seniorów oraz młodzieżowych na sezon 2021/2022. Kara biegnie od 03.10.2021r.

3.

Kacper Kxxxxxxx - Sparta Dwikozy – kara dyskwalifikacji: 2 mecze za otrzymaną czerwoną kartkę w meczu o
mistrzostwo klasy okręgowej juniora starszego gr.3 pomiędzy drużynami Sparta Dwikozy - Arka Pawłów w dniu
02.10.2021r. Podstawa prawna: §19 pkt.13b Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo IV ligi i niższych klas
rozgrywkowych w kategorii seniorów oraz młodzieżowych na sezon 2021/2022. Kara biegnie od 03.10.2021r.

4.

Marcin Jxxxxxxx - kierownik drużyny Cukrownik Włostów - kara dyskwalifikacji: 3 mecze za wysoce niespornie
zachowaniew meczu o mistrzostwo klasy okręgowo junior młodszy gr.4 pomiędzy drużynami Sparta Dwikozy Cukrownik Włostów w dniu 02.10.2021r. Podstawa prawna: art. 62 § 3.1 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN
Kara biegnie od 03.10.2021r.
art.19 § 3 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN. Kara dyskwalifikacyjna wymierzona innemu obwinionemu niż zawodnik
polega na zakazie reprezentowania drużyny i klubu wobec innych osób, przebywania w strefie technicznej, najbliższym
otoczeniu pola gry i w szatni oraz zakazie pełnienia jakiejkolwiek funkcji związanej z działalnością w piłce nożnej.

5.

Andryej Dxxxx - trener drużyny Cukrownik Włostów - kara dyskwalifikacji: 3 mecze za wysoce niespornie zachowanie
w meczu o mistrzostwo klasy okręgowo junior młodszy gr.4 pomiędzy drużynami Sparta Dwikozy - Cukrownik Włostów
w dniu 02.10.2021r. Podstawa prawna: art. 62 § 3.1 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN
Kara biegnie od 03.10.2021r.
art.19 § 3 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN. Kara dyskwalifikacyjna wymierzona innemu obwinionemu niż zawodnik
polega na zakazie reprezentowania drużyny i klubu wobec innych osób, przebywania w strefie technicznej, najbliższym
otoczeniu pola gry i w szatni oraz zakazie pełnienia jakiejkolwiek funkcji związanej z działalnością w piłce nożnej.

Kary finansowe:
1.

GKS Świniary - 100zł

2.

Arka Pawłów - 100zł

3.

Kierownik drużyny Cukrownik Włostów Marcin Jxxxxxxx - 100zł

4.

Trener drużyny Cukrownik Włostów Andrzej Dxxxxx - 100zł

Opracował Sekretarz ,,ŚZPN’’ Podokręgu Sandomierz
Damian Dziedzic
Otrzymują
1.

Kolegium Sędziów

2.

Zainteresowane kluby

