
Weryfikacja spotkań Wydziału Gier i Ewidencji ZZPN 

do 18.06.2021 r. 

 

 IV Liga 16.06.2021 r. - mecz pomiędzy Mechanik Bobolice - Polonia Płoty, 

zweryfikowano jako walkower 3:0 na korzyść drużyny Mechanik Bobolice. Drużyna 

gości nie stawiła się na spotkanie. 

 Klasa Okręgowa gr.1B 12.06.2021 r. - mecz pomiędzy Orzeł Łożnica - Tanowia 

Tanowo, zweryfikowano jako walkower 3:0 na korzyść drużyny Orzeł Łożnica. Drużyna 

gości nie stawiła się na spotkanie. 

 Klasa Okręgowa gr.2 12.06.2021 r. - mecz pomiędzy Energetyk Gryfino - Zorza 

Dobrzany, zweryfikowano jako walkower 0:3 na korzyść drużyny Zorza Dobrzany. 

Drużyna gospodarzy nie stawiła się na spotkanie. 

 Klasa Okręgowa gr.2 16.06.2021 r. - mecz pomiędzy Odra Chojna - Orzeł Grzędzice, 

zweryfikowano jako walkower 3:0 na korzyść drużyny Odra Chojna. Drużyna gości nie 

stawiła się na spotkanie. 

 Klasa Okręgowa gr.4A 06.06.2021 r. - mecz pomiędzy Olimp Złocieniec - KP 

Drawsko Pomorskie, zweryfikowano jako walkower 3:0 na korzyść drużyny KP 

Drawsko Pomorskie. Gra nieuprawnionego zawodnika w drużynie gospodarzy. 

 Klasa Okręgowa gr.4B 12.06.2021 r. - mecz pomiędzy Redłovia Redło - Wiarus 

Żółtnica, zweryfikowano jako walkower 0:3 na korzyść drużyny Wiarus Żółtnica. 

Drużyna gospodarzy nie stawiła się na spotkanie. 

 Klasa Okręgowa gr.4B 12.06.2021 r. - mecz pomiędzy Światowid 63 Łobez - Drawa 

Drawno, zweryfikowano jako walkower 3:0 na korzyść drużyny Światowid 63 Łobez. 

Gra nieuprawnionego zawodnika w drużynie gości. 

 A Klasa gr.1 12.06.2021 r. - mecz pomiędzy Derby Karścino - Grot Górawino, 

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

nieuprawnionego zawodnika w drużynie gospodarzy. 

 A Klasa gr.5 13.06.2021 r. - mecz pomiędzy Chrobry Lisie Pole - Zieloni Zielin, 

zweryfikowano jako walkower 0:3 na korzyść drużyny Zieloni Zielin. Gra 

nieuprawnionego zawodnika w drużynie gospodarzy. 

 A Klasa gr.8 13.06.2021 r. - mecz pomiędzy Passat Bukowo Morskie - Fala ABFrost 

Gąski, zweryfikowano jako walkower 3:0 na korzyść drużyny Passat Bukowo Morskie. 

Drużyna gości nie stawiła się na spotkanie. 

 A Klasa gr.10 12.06.2021 r. - mecz pomiędzy Kopanik Lubno - KS Dzikowo, 

zweryfikowano jako walkower 0:3 na korzyść drużyny KS Dzikowo. Gra 

nieuprawnionego zawodnika w drużynie gospodarzy. 

 A Klasa gr.10 06.06.2021 r. - mecz pomiędzy Legion Strączno - Kopanik Lubno, 

zweryfikowano jako walkower 3:0 na korzyść drużyny Legion Strączno. Gra 

nieuprawnionego zawodnika w drużynie gości. 



 A Klasa gr.10 03.06.2021 r. - mecz pomiędzy Kopanik Lubno - Bytyń Nakielno, 

zweryfikowano jako walkower 0:3 na korzyść drużyny Bytyń Nakielno. Gra 

nieuprawnionego zawodnika w drużynie gospodarzy. 

 I Klasa Juniorów Młodszych 12.06.2021 r.- mecz pomiędzy Błękit Pniewo - 

Kasta/Żaki Szczecin, zweryfikowano jako walkower obustronny. gra nieuprawnionych 

zawodników w obu drużynach. 

 I Klasa Juniorów Młodszych 09.06.2021 r.- mecz pomiędzy Kasta/Żaki Szczecin - 

Fala Międzyzdroje, zweryfikowano jako walkower 3:0 na korzyść drużyny Kasta/Żaki 

Szczecin. Drużyna gości nie stawiła się na spotkanie. 

 I Klasa Juniorów Młodszych 09.06.2021 r.- mecz pomiędzy Vineta Wolin - Salos II 

Szczecin, zweryfikowano jako walkower 0:3 na korzyść drużyny Salos II Szczecin. 

Drużyna gospodarzy nie stawiła się na spotkanie. 

 WLT Starszych 16.06.2021 r. - mecz pomiędzy Flota Świnoujście - Salos Szczecin, 

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

nieuprawnionego zawodnika w drużynie gospodarzy. 

 WLT Starszych 16.06.2021 r. - mecz pomiędzy AP Kotwica Kołobrzeg - AMF Czarni 

Szczecin, zweryfikowano jako walkower 3:0 na korzyść drużyny AP Kotwica 

Kołobrzeg. Gra nieuprawnionego zawodnika w drużynie gości. 

 II Klasa Juniorów gr.1 13.06.2021 r.- mecz pomiędzy Ina Goleniów - Pomorzanin 

Nowogard, zweryfikowano jako walkower 3:0 na korzyść drużyny Ina Goleniów. 

Drużyna gości nie stawiła się na spotkanie. 

 II Klasa Juniorów gr.3 12.06.2021 r.- mecz pomiędzy Sparta Węgorzyno - WODR 

Barzkowice, zweryfikowano jako walkower 3:0 na korzyść drużyny Sparta Węgorzyno. 

Drużyna gości nie stawiła się na spotkanie. 

 Koszalin: II Klasa Juniorów gr.2 13.06.2021 r.- mecz pomiędzy Lech Czaplinek - 

Wspólni Różewo, zweryfikowano jako walkower 3:0 na korzyść drużyny Lech 

Czaplinek. Drużyna gości nie stawiła się na spotkanie. 

 Trampkarz gr.5 19.05.2021 r.- mecz pomiędzy Iskierka Szczecin - Odrzanka 

Radziszewo, zweryfikowano jako walkower 3:0 na korzyść drużyny Iskierka Szczecin. 

Drużyna gości nie stawiła się na spotkanie. 

 Młodzik gr.2 12.06.2021 r.- mecz pomiędzy Ina Goleniów - Sparta Węgorzyno, 

zweryfikowano jako walkower 3:0 na korzyść drużyny Ina Goleniów. Drużyna gości nie 

stawiła się na spotkanie. 

 Młodzik gr.3 12.06.2021 r.- mecz pomiędzy Stal II Szczecin - Vielgovia Szczecin, 

zweryfikowano jako walkower 3:0 na korzyść drużyny Stal II Szczecin. Drużyna gości 

nie stawiła się na spotkanie. 

 Młodzik gr.5 30.05.2021 r.- mecz pomiędzy AP Gavia II Choszczno - Pomorzanin 

Krąpiel, zweryfikowano jako walkower 3:0 na korzyść drużyny AP Gavia Choszczno. 

Drużyna gości nie stawiła się na spotkanie. 



 Koszalin: Młodzik gr.3 03.06.2021 r.- mecz pomiędzy Rasel Dygowo - Pomorzanin 

Sławoborze, zweryfikowano jako walkower 3:0 na korzyść drużyny Rasel Dygowo. 

Drużyna gości nie stawiła się na spotkanie. 

 

 

 

 

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 WGiE ZZPN. 

 


