
     

   Komunikat Komisji Dyscyplinarnej z posiedzenia nr IX 

 

1. Klub KS Karszów został ukarany karą walkowera oraz karą finansową za niedokończenie zawodów w skutek 

zdekompletowania drużyny; 

2. Klub BŁĘKITNI Siedlce został ukarany karą finansową za otrzymanie przez 5 zawodników kartek w czasie 

jednych zawodów; 

3. Klub ŚLĘZA Wrocław został ukarany karą finansową za otrzymanie przez 6 zawodników kartek w czasie 

jednych zawodów; 

4. Klub UNIA Bardo został ukarany karą finansową za otrzymanie przez 5 zawodników kartek w czasie jednych 

zawodów; 

5. Klub POGOŃ Syców został ukarany karą finansową za otrzymanie przez 8 zawodników kartek w czasie 

jednych zawodów. Kierownik i Trener klubu zostali ukarani karą finansową za notoryczne podważanie decyzji 

sędziowskich; 

6. Klub MKS Sołtysowice został ukarany karą walkowera oraz karą finansową za grę zawodnika z aktywną 

karą;  

7. Klub KOLEKTYW Radwanice został ukarany finansową za odpalenie rac przez kibiców;   

8. Klub ENERGETYK Siechnice został ukarany finansową za dwukrotne odpalenie rac przez kibiców oraz za 

brak odpowiedniego zabezpieczenia zawodów;   

9. Zawodnik klubu ENERGETYK Siechnice został ukarany karą dyskwalifikacji czasowej za naruszenie 

nietykalności przeciwnika; 

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

przeciwnika; 

11. Dwóch zawodników klubu BOBRZANIE Bolesławiec zostało ukaranych karą dyskwalifikacji za naruszenie 

nietykalności przeciwnika; 

12. Zawodnik klubu KARKONOSZE Jelenia Góra został ukarany karą dyskwalifikacji za naruszenie nietykalności 

przeciwnika; 

13. Zawodnik klubu KP Borek Strzeliński został ukarany karą dyskwalifikacji czasowej oraz karą finansową 

naruszenie nietykalności sędziego; 

14. Zawodnik klubu BURZA Godzieszowa został ukarany karą dyskwalifikacji oraz karą finansową za naruszenie 

nietykalności przeciwnika; 

15. Zawodnik klubu PLON Gądkowice został ukarany karą dyskwalifikacji oraz karą finansową za obrazę 

przeciwnika; 

16. Zawodnik klubu KS Byków został ukarany karą dyskwalifikacji oraz karą finansową za obrazę sędziego; 

17. Dwóch zawodników klubu OKS Grunwald zostało ukaranych karą dyskwalifikacji oraz karą finansową za 

naruszenie nietykalności przeciwnika. Trener został ukarany karą finansową za krytykę decyzji sędziowskich; 

18. Dwóch zawodników klubu PUMA Pietrzykowice zostało ukaranych karą dyskwalifikacji oraz karą finansową 

za naruszenie obrazę sędziego 

19. Klub ZORZA Wilkszyn został ukarany karą finansową za niepodpisanie załącznika; 

20. Zawodnik klubu CZARNI Sobocisko został ukarany karą finansową za zachowanie kibiców - obraza 

sędziego; 

21. Klub GÓRNIK Polkowice został ukarany karą finansową za zachowanie zawodników – obraza przeciwników 

po zakończonych zawodach;  


