
KOMUNIKAT NR 20/2016/2017 
Komisji Ligi Futsal Ekstraklasa Sp. z o.o. 

z dnia 8 lutego 2017 roku 

 

 

Komisja Ligi Futsal Ekstraklasy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na swoim 

posiedzeniu w dniu 8 lutego 2017 roku, postanowiła: 
 

1. Zweryfikować zawody 15. kolejki Futsal Ekstraklasy: 

 

Piast Gliwice – MKF Solne Miasto Wieliczka    3:2 (1:0) 

AZS UŚ Katowice – Rekord Bielsko-Biała     1:9 (0:4) 

Red Devils Chojnice – Pogoń ’04 Szczecin     1:2 (1:0) 

FC Toruń – Gatta Active Zduńska Wola     5:4 (2:1) 

Clearex Chorzów – Euromaster Chrobry Głogów    2:1 (2:1) 

Red Dragons Pniewy – AZS UG Gdańsk     4:3 (2:2) 

    

2. Działając na podstawie art. 6 § 4 pkt c Regulaminu rozgrywek o mistrzostwo 

Ekstraklasy Futsalu na sezon 2016/2017, za otrzymanie samoistnej kary wykluczenia 

podczas zawodów 15. kolejki Futsal Ekstraklasy, rozgrywanego pomiędzy zespołami 

FC Toruń – Gatta Active Zduńska Wola, ukarać karą dyskwalifikacji w wysokości 

jednego meczu, zawodnika Dariusza Słowińskiego /Gatta Active Zduńska Wola/. 

 

3. Działając na podstawie art. 6 § 4 pkt a Regulaminu rozgrywek o mistrzostwo 

Ekstraklasy Futsalu na sezon 2016/2017, za otrzymanie samoistnej kary wykluczenia 

podczas zawodów 15. kolejki Futsal Ekstraklasy, rozgrywanego pomiędzy zespołami 

FC Toruń – Gatta Active Zduńska Wola, ukarać karą dyskwalifikacji w wysokości 

jednego meczu, zawodnika Igora Sobalczyka /Gatta Active Zduńska Wola/. 

 

4. Działając na podstawie art. 6 § 1 pkt d Regulaminu rozgrywek o mistrzostwo 

Ekstraklasy Futsalu na sezon 2016/2017, za otrzymanie siódmego napomnienia           

w rozgrywkach Ekstraklasy Futsalu w sezonie 2016/2017, ukarać karą 

dyskwalifikacji w wysokości jednego meczu, zawodnika Dominika Deptę /AZS 

UG Gdańsk/. 

 

5. Działając na podstawie art. 6 § 1 pkt d Regulaminu rozgrywek o mistrzostwo 

Ekstraklasy Futsalu na sezon 2016/2017, za otrzymanie siódmego napomnienia           

w rozgrywkach Ekstraklasy Futsalu w sezonie 2016/2017, ukarać karą 

dyskwalifikacji w wysokości jednego meczu, zawodnika Patryka Laskowskiego 

/AZS UG Gdańsk/. 

 

6. Działając na podstawie art. 6 § 1 pkt b Regulaminu rozgrywek o mistrzostwo 

Ekstraklasy Futsalu na sezon 2016/2017, za otrzymanie czwartego napomnienia           

w rozgrywkach Ekstraklasy Futsalu w sezonie 2016/2017, ukarać karą 

dyskwalifikacji w wysokości jednego meczu, zawodnika Daniela Krawczyka 

/Gatta Active Zduńska Wola/. 

 

7. Działając na podstawie art. 6 § 1 pkt b Regulaminu rozgrywek o mistrzostwo 

Ekstraklasy Futsalu na sezon 2016/2017, za otrzymanie czwartego napomnienia           



w rozgrywkach Ekstraklasy Futsalu w sezonie 2016/2017, ukarać karą 

dyskwalifikacji w wysokości jednego meczu, zawodnika Macieja Mizgajskiego 

/Piast Gliwice/. 

 

8. Działając na podstawie art. 6 § 1 pkt b Regulaminu rozgrywek o mistrzostwo 

Ekstraklasy Futsalu na sezon 2016/2017, za otrzymanie czwartego napomnienia           

w rozgrywkach Ekstraklasy Futsalu w sezonie 2016/2017, ukarać karą 

dyskwalifikacji w wysokości jednego meczu, zawodnika Mateusza Geperta 

/Pogoń ’04 Szczecin/. 

 

9. Działając na podstawie art. 6 § 1 pkt a Regulaminu rozgrywek o mistrzostwo 

Ekstraklasy Futsalu na sezon 2016/2017, za otrzymanie trzeciego napomnienia            

w rozgrywkach Ekstraklasy Futsalu w sezonie 2016/2017, ukarać karą pieniężną     

w wysokości 100 złotych, zawodnika Piotra Myszora /MKF Solne Miasto 

Wieliczka/. 

 

10. Działając na podstawie art. 6 § 1 pkt a Regulaminu rozgrywek o mistrzostwo 

Ekstraklasy Futsalu na sezon 2016/2017, za otrzymanie trzeciego napomnienia            

w rozgrywkach Ekstraklasy Futsalu w sezonie 2016/2017, ukarać karą pieniężną     

w wysokości 100 złotych, zawodnika Szymona Piaska /Red Dragons Pniewy/. 

 

11. Działając na podstawie art. 6 § 1 pkt a Regulaminu rozgrywek o mistrzostwo 

Ekstraklasy Futsalu na sezon 2016/2017, za otrzymanie trzeciego napomnienia            

w rozgrywkach Ekstraklasy Futsalu w sezonie 2016/2017, ukarać karą pieniężną          

w wysokości 100 złotych, zawodnika Tomasza Luteckiego /Clearex Chorzów/. 

 

12. Działając na podstawie art. 6 § 1 pkt a Regulaminu rozgrywek o mistrzostwo 

Ekstraklasy Futsalu na sezon 2016/2017, za otrzymanie trzeciego napomnienia            

w rozgrywkach Ekstraklasy Futsalu w sezonie 2016/2017, ukarać karą pieniężną         

w wysokości 100 złotych, zawodnika Daniela Maćkiewicza /Pogoń ’04 Szczecin/. 

 

13. Działając na podstawie art. 6 § 1 pkt a Regulaminu rozgrywek o mistrzostwo 

Ekstraklasy Futsalu na sezon 2016/2017, za otrzymanie trzeciego napomnienia            

w rozgrywkach Ekstraklasy Futsalu w sezonie 2016/2017, ukarać karą pieniężną          

w wysokości 100 złotych, zawodnika Macieja Osłowskiego /AZS UG Gdańsk/. 

 

14. Działając na podstawie art. 6 § 1 pkt a Regulaminu rozgrywek o mistrzostwo 

Ekstraklasy Futsalu na sezon 2016/2017, za otrzymanie trzeciego napomnienia            

w rozgrywkach Ekstraklasy Futsalu w sezonie 2016/2017, ukarać karą pieniężną          

w wysokości 100 złotych, zawodnika Daniela Krawczyka /Gatta Active Zduńska 

Wola/. 

 

15. Działając na podstawie art. 6 § 1 pkt a Regulaminu rozgrywek o mistrzostwo 

Ekstraklasy Futsalu na sezon 2016/2017, za otrzymanie trzeciego napomnienia            

w rozgrywkach Ekstraklasy Futsalu w sezonie 2016/2017, ukarać karą pieniężną          



w wysokości 100 złotych zawodnika, Marcina Stanisławskiego /Gatta Active 

Zduńska Wola/. 

16. Działając na podstawie art. 62 § 3 pkt 2 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN,             

za wysoce niesportowe zachowanie bezpośrednio po zakończeniu zawodów              

15. kolejki Ekstraklasy Futsalu rozgrywanych pomiędzy zespołami Clearex Chorzów 

– Euromaster Chrobry Głogów, ukarać karą dyskwalifikacji w wymiarze trzech 

meczów, trenera Marcina Waniczka /Clearex Chorzów/. 

 

17. Działając na podstawie art. 6 § 11 Regulaminu rozgrywek o mistrzostwo Ekstraklasy 

Futsalu na sezon 2016/2017, za otrzymanie pięciu kar indywidualnych podczas 

zawodów 15. kolejki Ekstraklasy Futsalu rozgrywanych pomiędzy zespołami              

FC Toruń – Gatta Active Zduńska Wola, ukarać karą pieniężną w wysokości        

200 złotych, klub Gatta Active Zduńska Wola. 

 

 

18. działając na podstawie art. 17 § 3 Regulaminu rozgrywek o mistrzostwo ekstraklasy 

futsalu na sezon 2016/2017 w porozumieniu z Polskim Związkiem Piłki Nożnej       

oraz ze stacją SportKlub, nadawcą posiadającym licencję głównego nadawcy 

telewizyjnego, wyznaczyć zawody 16. kolejki Ekstraklasy Futsalu, rozgrywane 

pomiędzy zespołami Rekord Bielsko-Biała i Clearex Chorzów, na dzień 20 lutego 

2017 roku, godzinę 20.00. 

 

19. działając na podstawie art. 17 § 3 Regulaminu rozgrywek o mistrzostwo ekstraklasy 

futsalu na sezon 2016/2017 w porozumieniu z Polskim Związkiem Piłki Nożnej       

oraz ze stacją SportKlub, nadawcą posiadającym licencję głównego nadawcy 

telewizyjnego, wyznaczyć zawody 17. kolejki Ekstraklasy Futsalu, rozgrywane 

pomiędzy zespołami AZS UŚ Katowice i AZS UG Gdańsk, na dzień 6 marca 2017 

roku, godzinę 20.00. 

 

20. działając na podstawie art. 17 § 3 Regulaminu rozgrywek o mistrzostwo ekstraklasy 

futsalu na sezon 2016/2017 w porozumieniu z Polskim Związkiem Piłki Nożnej       

oraz ze stacją SportKlub, nadawcą posiadającym licencję głównego nadawcy 

telewizyjnego, wyznaczyć zawody 18. kolejki Ekstraklasy Futsalu, rozgrywane 

pomiędzy zespołami Pogoń ’04 Szczecin i Rekord Bielsko-Biała, na dzień             

13 marca 2017 roku, godzinę 20.00. 

 

21. działając na podstawie art. 17 § 3 Regulaminu rozgrywek o mistrzostwo ekstraklasy 

futsalu na sezon 2016/2017 w porozumieniu z Polskim Związkiem Piłki Nożnej       

oraz ze stacją SportKlub, nadawcą posiadającym licencję głównego nadawcy 

telewizyjnego, wyznaczyć zawody 19. kolejki Ekstraklasy Futsalu, rozgrywane 

pomiędzy zespołami MKF Solne Miasto Wieliczka i Red Devils Chojnice,            

na dzień 20 marca 2017 roku, godzinę 20.00. 

Ponadto w związku ze wzmożoną aktywnością na portalach społecznościowych zawodników, 

trenerów, działaczy klubów Futsal Ekstraklasy, Komisja Ligi zwraca uwagę, że publiczne 

podważanie decyzji sędziowskich, jak również wypowiedzi lub inne działania, mogące 

poniżyć w opinii publicznej, narazić na utratę zaufania, potrzebnego do wykonywania 



powierzonej funkcji lub prowadzenia działalności w sporcie piłki nożnej lub znieważające: 

członków władz PZPN, związków piłki nożnej, ligi zawodowej, klubów, zawodników, 

trenerów, sędziów, działaczy sportowych, organy jurysdykcyjne PZPN uprawnione                

są do wymierzenia kary dyscyplinarnej na osoby dopuszczające się powyższych wykroczeń.  

         

/-/ Szymon Czeczko 
Przewodniczący Komisji Ligi 

Futsal Ekstraklasa Sp. z o.o. 

 

 

 
 


