
Komisja ds. Rozgrywek Dolnośląskiego ZPN, w związku z notorycznym brakiem uczestnictwa w turniejach Żak/Orlik, wycofała drużyny 

ZJEDNOCZENI Łowęcice, SKRA Wojnowice oraz KP Ludów Śląski z rozgrywek klasy A. Najbliższe zawody mogą został rozegrane w 

przypadku złożenia niezwłocznie odwołania od ww. decyzji.  

 

     Komunikat Komisji Dyscyplinarnej z posiedzenia nr XXI 

 

1. 3 sędziowie (DZPN) zostali ukarani za nieterminowe wysłanie sprawozdania z zawodów; 

2. 1 sędzia (DZPN) został ukarany karą finansową na nieterminowe przesłanie sprawozdania meczowe – recydywa; 

3. 1 sędzia został ukarany karą finansową za świadome przeprowadzenie zawodów wbrew przepisom gra w piłkę nożną (przeprowadzenie 

zawodów na boisku, które nie posiadało weryfikacji na odpowiednią klasę rozgrywkową); 

4. Klub POLONIA II Bielany Wrocławskie został ukarany karą walkowera oraz karą finansową za grę dwóch zawodników pod innym 

nazwiskiem oraz karą finansową za brak trenera (w czasie zawodów) z aktualną licencją; 

5. Klub OGNISKO Przeworno został ukarany karą walkowera oraz karą finansową za niestawienie się na zawodach (kl. B); 

6. Klub GROM Szczodrów został ukarany karą walkowera oraz karą finansową za niestawienie się na zawodach (kl. B); 

7. Klub MECHANIK Brzezina  został ukarany karą finansową za niestawienie się na turnieju Żak/Orlik; 

8. Klub BKS Lider Borów  został ukarany karą finansową za niestawienie się na turnieju Żak/Orlik; 

9. Klub KOMETA Kryniczno  został ukarany karą finansową za niestawienie się na turnieju Żak/Orlik; 

10. Klub SKRA Wojnowice został ukarany karą walkowera oraz karą finansową za grę nieuprawnionego zawodnika (kl. A); 

11. Klub LKS Brożec został ukarany karą walkowera oraz karą finansową za grę nieuprawnionego zawodnika (kl. A); 

12. Klub BÓR Oborniki Śląskie został ukarany karą walkowera oraz karą finansową za rozegranie zawodów na niezweryfikowanym boisku 

do  klasy A; 

13. Klub MKP Wratislavia został ukarany karą finansową za otrzymanie przez 6 zawodników kartek w czasie jednych zawodów;  

14. Klub ZACHÓD Sobótka został ukarany karą finansową za otrzymanie przez 5 zawodników kartek w czasie jednych zawodów; 

15. Klub KS Łozina został ukarany karą finansową za otrzymanie przez 5 zawodników kartek w czasie jednych zawodów; 

16. Klub POLONIA Bielany Wrocławskie został ukarany karą finansową za otrzymanie przez 5 zawodników kartek w czasie jednych 

zawodów; 

17. Klub PLON Gądkowice został ukarany karą finansową za otrzymanie przez 6 zawodników kartek w czasie jednych zawodów; 

18. Klub SOKÓŁ Ujeździec Wielki został ukarany karą finansową za otrzymanie przez 6 zawodników kartek w czasie jednych zawodów; 

19. Zawodnik klubu BŁĘKITNI Pawłów Trzebnicki został ukarany karą dyskwalifikacji czasowej oraz karą finansową obrazę oraz 

grożenie sędziemu;  

20. Zawodnik klubu KS Brochów został ukarany karą dyskwalifikacji czasowej oraz karą finansową naruszenie nietykalności sędziego;  

21. Trener klubu BŁĘKITNI Gniechowice został ukarany karą finansową za obrazę sędziego; 

22. Zawodnik klubu ORZEŁ Sadowice został ukarany karą dyskwalifikacji oraz karą finansową za obrazę sędziego; 

23. Zawodnik klubu LKS Brożec został ukarany karą dyskwalifikacji oraz karą finansową za naruszenie nietykalności przeciwnika;  

24. Zawodnik klubu ODRA Malczyce  został ukarany karą dyskwalifikacji oraz karą finansową za obrazę trenera drużyny przeciwnej;  

  


