
Weryfikacja spotkań Wydziału Rozgrywek ZZPN 

do 19.08.2022 r. 

 

➢ Puchar Polski 14.08.2022 r. - mecz pomiędzy Iskra Pomień – Mechanik Warnice, 

zweryfikowano jako walkower 3:0 na korzyść drużyny Iskra Pomień. Drużyna gości nie 

stawiła się na zawodach. 

➢ Puchar Polski 13.08.2022 r. - mecz pomiędzy Koral Mostkowo – GKS Kołbacz, 

zweryfikowano jako walkower 3:0 na korzyść drużyny GKS Kołbacz. Drużyna gospodarzy 

nie stawiła się na zawodach. 

➢ Puchar Polski 14.08.2022 r. - mecz pomiędzy Błękitni Stargard – GKS Golenice, 

zweryfikowano jako walkower 3:0 na korzyść drużyny Błękitni Stargard. Drużyna gości 

nie stawiła się na zawodach. 

➢ Puchar Polski 14.08.2022 r. - mecz pomiędzy Chrobry Lisie Pole – Unia Swochowo, 

zweryfikowano jako walkower 3:0 na korzyść drużyny Chrobry Lisie Pole. Drużyna gości 

nie stawiła się na zawodach. 

➢ Puchar Polski 13.08.2022 r. - mecz pomiędzy Promień Mosty - Pomorzanin Nowogard, 

zweryfikowano jako walkower 3:0 na korzyść drużyny Promień Mosty. Drużyna gości nie 

stawiła się na zawodach. 

➢ Puchar Polski 14.08.2022 r. - mecz pomiędzy Okręt Szczecin – Masovia Maszewo, 

zweryfikowano jako walkower 3:0 na korzyść drużyny Okręt Szczecin. Gra 

nieuprawnionego zawodnika w drużynie gości. 

➢ Puchar Polski 14.08.2022 r. - mecz pomiędzy Gwardia Koszalin – Saturn Mielno, 

zweryfikowano jako walkower 3:0 na korzyść drużyny Gwardia Koszalin. Drużyna gości 

nie stawiła się na zawodach. 

➢ Puchar Polski 14.08.2022 r. - mecz pomiędzy Syrena-Grot Rymań – Grot Górawino, 

zweryfikowano jako walkower 3:0 na korzyść drużyny Grot Górawino. Drużyna 

gospodarzy nie stawiła się na zawodach. 

➢ Puchar Polski 14.08.2022 r. - mecz pomiędzy KS Mustang – Darłovia II Darłowo, 

zweryfikowano jako walkower 3:0 na korzyść drużyny KS Mustang. Drużyna gości nie 

stawiła się na zawodach. 

➢ Puchar Polski 15.08.2022 r. - mecz pomiędzy Darpol Barzowice – Mechanik II 

Bobolice/Kłanino, zweryfikowano jako walkower 13:0 na korzyść drużyny Mechanik II 

Bobolice/Kłanino. Zdekompletowanie drużyny gospodarzy. 

➢ Klasa okręgowa gr.3 13.08.2022 r. - mecz pomiędzy Zawisza Grzmiąca – Głaz Tychowo, 

zweryfikowano jako walkower 3:0 na korzyść drużyny Zawisza Grzmiąca. Gra 

nieuprawnionego zawodnika w drużynie gości. 

 



 

 

 

 

 

Od powyższych decyzji przysługuje klubowi odwołanie w terminie 3 dni od otrzymania decyzji                       i 

wpłaceniu kaucji odwoławczej. Odwołanie należy składać do Komisji Odwoławczej ZZPN za pośrednictwem 

WR ZZPN. 


