
Komunikat Komisji Dyscyplinarnej z posiedzenia nr VIII 

 

• Jeden sędzia zostało ukaranych karą upomnienia oraz karą finansową za nieterminowe 

wypełnienie sprawozdania; 

 

Klasa Okręgowa 

• Zawodnik Klubu Leśnik Osiecznica został ukarany karą dyskwalifikacji oraz karą finansową za 

niesportowe zachowanie; 

• Klub Leśnik Osiecznica został ukarany karą finansową za ukaranie 5 zawodników kartkami w 

czasie trwania zawodów; 

• Zawodnik Klubu Pogoń Markocice został ukarany karą dyskwalifikacji oraz karą finansową za 

niesportowe zachowanie; 

• Klub Pogoń Markocice został ukarany karą finansową za ukaranie 7 zawodników kartkami w 

czasie trwania zawodów; 

 

A – Klasa 

• Klub Piast Bolków został ukarany karą finansową za ukaranie 6 zawodników kartkami w czasie 

trwania zawodów; 

• Trener Klubu Iskra Łagów został ukarany karą dyskwalifikacji oraz karą finansową za wysoce 

niesportowe zachowanie; 

• Asystent trenera Klubu Granica Bogatynia został ukarany karą dyskwalifikacji oraz karą 

finansową za wysoce niesportowe zachowanie; 

• Trener Klubu Granica Bogatynia został ukarany karą finansową za niesportowe zachowanie; 

• Klub Górnik Węgliniec; został ukarany karą finansową za brak wypełnionego sprawozdania w 

systemie Extranet; 

 

B – Klasa 

• Klub Majdan Bolesławice-Dąbrowa Bolesławiecka został ukarany karą finansową za ukaranie 

5 zawodników kartkami w czasie trwania zawodów; 

• Zawodnik Klubu Pogoń II Świerzawa został ukarany karą dyskwalifikacji oraz karą finansową 

za niesportowe zachowanie; 

• Trener Klubu KS Włodzice został ukarany karą dyskwalifikacji oraz karą finansową za wysoce 

niesportowe zachowanie; 

 

 

 

Grupy Młodzieżowe 

 

• Klub Włókniarz Mirsk został ukarany karą finansową za niestawienie się na zawodach. – III liga 

okręgowa Junior C;  



• Klub UKS Jastrzębie Ruszów został ukarany karą finansową za niedokończenie zawodów. - IV 

liga okręgowa Junior C GR. II; 

• Klub Pogoń Świerzawa został ukarany karą finansową za niestawienie się na zawodach. – III 

liga okręgowa Junior B; 

• Klub Chrobry Nowogrodziec został ukarany karą finansową za niewypełnienie sprawozdania 

w systemie extranet. - II liga okręgowa Junior A; 

• Klub Victoria Ruszów został ukarany kara finansową za wycofanie się z rozgrywek. - III liga 

okręgowa Junior A; 

• Klub Łużyce Lubań został ukarany karą finansową za brak dokumentów przy sprawdzaniu 

tożsamości zawodników. – III liga okręgowa Junior D; 

 

 


