
    Komunikat Komisji Dyscyplinarnej z posiedzenia nr III 

 

 

 

1. Klub POLONIA Stal Świdnica został ukarany karą finansową za otrzymanie przez 5 zawodników kartek 

w czasie jednych zawodów; 

2. Klub ORDA Rzeplin został ukarany karą finansową za otrzymanie przez 5 zawodników kartek w czasie 

jednych zawodów; 

3. Klub LECHIA Dzierżoniów został ukarany karą finansową za otrzymanie przez 5 zawodników kartek w 

czasie jednych zawodów; 

4. Klub PIAST Żmigród został ukarany karą finansową za otrzymanie przez 6 zawodników kartek w czasie 

jednych zawodów; 

5. Klub PIAST Karnin został ukarany karą finansową za otrzymanie przez 5 zawodników kartek w czasie 

jednych zawodów; 

6. Klub ORZEŁ Prusice został ukarany karą finansową za otrzymanie przez 5 zawodników kartek w czasie 

jednych zawodów; 

7. Klub BURZA Godzieszowa został ukarany karą finansową za otrzymanie przez 5 zawodników kartek w 

czasie jednych zawodów oraz zawodnik został ukarany karą dyskwalifikacji oraz karą finansową za 

naruszenie nietykalności przeciwnika; 

8. Klub ODRA Stary Dwór został ukarany karą finansową za otrzymanie przez 7 zawodników kartek w 

czasie jednych zawodów oraz zawodnik został ukarany karą dyskwalifikacji oraz karą finansową za 

naruszenie nietykalności przeciwnika; 

9. Klub BARYCZ Sułów został ukarany karą finansową za niesportowe zachowanie kibiców, trenera oraz 

za otrzymanie przez 5 zawodników kartek w czasie jednych zawodów; 

10. Klub ORZEŁ Pawłowice został ukarany karą finansową za niesportowe zachowanie trenera w czasie 

trwania zawodów; 

11. Klub ORZEŁ Ząbkowice został ukarany karą finansową za niesportowe zachowanie trenera w czasie 

trwania zawodów; 

12. Klub HURAGAN Minkowice Oławskie został ukarany karą finansową za niesportowe zachowanie 

trenera w czasie trwania zawodów; 

13. Zawodnik klubu CZARNI Jelcz Laskowice został ukarany karą dyskwalifikacji oraz karą finansową za 

naruszenie nietykalności przeciwnika; 

14. Zawodnik klubu ORZEŁ Święta Katarzyna został ukarany karą dyskwalifikacji oraz karą finansową za 

naruszenie nietykalności przeciwnika; 

15. Zawodnik klubu CZARNI Białków został ukarany karą dyskwalifikacji oraz karą finansową za 

naruszenie nietykalności przeciwnika; 

16. Klub ŚWITEŹ Wiązów został ukarany karą finansową za brak należytego zabezpieczenia zawodów; 

17. Klub POLONIA Stal Świdnica został ukarany dwoma walkowerami oraz karą finansową za grę 

nieuprawnionego zawodnika (DLJM kat. B1/B2 z dnia 19.08. oraz 23.08.2015r.); 

18. Klub LECHIA Dzierżoniów został ukarany walkowerem oraz karą finansową za grę nieuprawnionego 

zawodnika (DLJM kat. B1/B2 z dnia 19.08.2015); 

19. Klub PIAST Dobrzeń został ukarany walkowerem oraz karą finansową za grę nieuprawnionego 

zawodnika (kl. B z dnia 23.08.2015); 

20. Klub SKRA Wojnowice został ukarany walkowerem oraz karą finansową za grę nieuprawnionego 

zawodnika (OJS z dnia 22.08.2015); 

21. Klub MKP Wołów został ukarany walkowerem oraz karą finansową za grę nieuprawnionego zawodnika 

(OJM z dnia 22.08.2015); 

 

 

 


