
     

   Komunikat Komisji Dyscyplinarnej z posiedzenia nr VI 

 

1. Czterech sędziów zostało ukaranych karą upomnienia za nieterminowe wypełnienie sprawozdania 

meczowego; 

2. Sędzia został ukarany karą nagany oraz karą finansową za kolejne nieterminowe wypełnienie sprawozdania 

meczowego; 

3. Dwóch sędziów z Opolskiego Kolegium Sędziów zostało ukaranych karą upomnienia za nieterminowe 

wypełnienie sprawozdania meczowego; 

4. Klub SZALUNA Zębice został ukarany walkowerem oraz karą finansową za niestawienie się na zawodach; 

5. Klub CZARNI II Minkowice został ukarany walkowerem oraz karą finansową za niestawienie się na 

zawodach; 

6. Klub CZARNI Kondratowice został ukarany walkowerem oraz karą finansową za niestawienie się na 

zawodach; 

7. Klub POLONIA II Bielany Wrocławskie został ukarany walkowerem oraz karą finansową za niestawienie 

się na zawodach; 

8. Klub PIAST Miłocice został ukarany walkowerem oraz karą finansową za samowolne zejście z boiska. 

niestawienie się na zawodach. Klub został ukarany za finansową za otrzymanie przez 5 zawodników kartek w 

czasie jednych zawodów. Dwóch zawodników zostało ukaranych karą dyskwalifikacji oraz karą finansową za 

obrazę sędziego; 

9. Klub BŁĘKITNI Jerzmanowo został ukarany karą finansową za otrzymanie przez 6 zawodników kartek w 

czasie jednych zawodów; 

10. Klub PIAST Nowa Ruda został ukarany karą finansową za otrzymanie przez 5 zawodników kartek w czasie 

jednych zawodów; 

11. Klub PLON Gądkowice został ukarany karą finansową za otrzymanie przez 5 zawodników kartek w czasie 

jednych zawodów; 

12. Klub MIEDŹ II Legnica został ukarany karą finansową za obrazę sędziego przez osobę przebywającą na 

ławce rezerwowych; 

13. Kierownik klubu GALAKTICOS Solna został ukarany karą finansową za obrazę sędziego. 

14. Trener klubu ORZEŁ Bukówek został ukarany karą finansową za obrazę sędziego. 

15. Klub CZARNI Białków został ukarany karą finansową za brak porządkowych;  

16. Klub SPORTING Wrocław został ukarany karą finansową za brak porządkowych;  

17. Dwóch zawodników DĄB Pruszowice zostało ukaranych karą dyskwalifikacji oraz karą finansową za obrazę 

sędziego; 

18. Zawodnik klubu ENERGETYK Siechnice został ukarany karą dyskwalifikacji oraz karą finansową za 

naruszenie nietykalności przeciwnika; 

19. Zawodnik klubu FC Wrocław Academy został ukarany karą dyskwalifikacji za naruszenie nietykalności 

przeciwnika; 

20. Zawodnik klubu WKS Śląsk Wrocław został ukarany karą dyskwalifikacji za naruszenie nietykalności 

przeciwnika; 

21. Zawodnik klubu LECHIA Dzierżoniów został ukarany karą dyskwalifikacji za naruszenie nietykalności 

przeciwnika; 

22.  Zawodnik klubu PIAST Wrocław Żerniki został ukarany karą dyskwalifikacji czasowej oraz karą finansową 

za naruszenie nietykalności przeciwnika; 

 


