
     

   Komunikat Komisji Dyscyplinarnej z posiedzenia nr X 

 

1. 11 sędziów zostało ukaranych karą upomnienia oraz karą finansową za nieterminowe wypełnienie 

sprawozdania; 

2. 4 sędziów zostało ukaranych karą nagany oraz karą finansową za nieterminowe wypełnienie sprawozdania – 

recydywa;  

3. Klub WHITE Bat Czerńczyce został ukarany karą walkowera oraz karą finansową za grę zawodnika 

niezgłoszonego rozgrywek;  

4. Klub POLONIA Trzebnica został ukarany karą walkowera oraz karą finansową za grę zawodnika 

niezgłoszonego rozgrywek - OJM;  

5. Klub ŚLĘZA Sobótka został ukarany karą walkowera oraz karą finansową za grę zawodnika z aktywną karą;  

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

czasie jednych zawodów; 

7. Klub WKS Wilczyce został ukarany karą finansową za otrzymanie przez 5 zawodników kartek w czasie 

jednych zawodów; 

8. Klub NEFRYT Jordanów został ukarany karą finansową za otrzymanie przez 5 zawodników kartek w czasie 

jednych zawodów; 

9. Klub Kolektyw Radwanice został ukarany karą finansową za otrzymanie przez 5 zawodników kartek w 

czasie jednych zawodów. Zawodnik klubu został ukarany karą dyskwalifikacji oraz karą finansową za obrazę 

sędziego; 

10. Klub ODRA Kotowice został ukarany karą finansową za brak trenera (z aktualną licencją) na ławce w czasie 

zawodów;   

11. Klub PIAST Miłocice został ukarany karą finansową za brak trenera (z aktualną licencją) na ławce w czasie 

zawodów;;  

12. Klub ODRA II Rusko został ukarany karą finansową za brak trenera (z aktualną licencją) na ławce w czasie 

zawodów;  

13. Klub DOLPASZ Skokowa został ukarany karą za brak trenera (z aktualną licencją) na ławce w czasie 

zawodów; Zawodnik został ukarany karą dyskwalifikacji oraz karą finansową za naruszenie nietykalności 

przeciwnika;  

14. Zawodnik klubu SPARTA Będkowo został ukarany karą dyskwalifikacji czasowej oraz karą finansową za 

naruszenie nietykalności sędziego; 

15. Zawodnik klubu POLONIA Bielany Wrocławskie został ukarany karą dyskwalifikacji oraz karą finansową za 

naruszenie nietykalności przeciwnika; 

16. Zawodnik klubu GLKS Mietków został ukarany karą dyskwalifikacji oraz karą finansową za naruszenie 

nietykalności przeciwnika; 

17. Klub WIDAWA Kiełczów został ukarany finansową za niesportowe zachowanie się kibiców oraz za brak 

odpowiedniego zabezpieczenia zawodów;   

18. Trener klubu MIRKÓW Długołęka został ukarany karą finansową za notoryczne podważanie decyzji 

sędziego;  

19. Kierownik klubu GALAKTICOS Solna został ukarany karą finansową za notoryczne podważanie decyzji 

sędziego;  

20. Trener klubu BURZA Chwalibożyce został ukarany karą finansową za kierowanie zarzutów korupcyjnych w 

stosunku do sędziego. Zawodnik został ukarany karą dyskwalifikacji oraz karą finansową za kierowanie zarzutów 

korupcyjnych w stosunku do sędziego;  

  


