
     

   Komunikat Komisji Dyscyplinarnej z posiedzenia nr XV 

 

1. Klub LZS Solniki Małe został ukarany karą walkowera oraz karą finansową za niestawienie się na zawodach (kl. A); 

2. Klub POGOŃ II Syców został ukarany karą walkowera oraz karą finansową za niestawienie się na zawodach (kl. B); 

3. Klub POGOŃ Miękinia został ukarany karą walkowera oraz karą finansową za grę zawodników niewpisanych do protokołu 

meczowego (kl. A); 

4. Klub ODRA Malczyce został ukarany karą dwóch walkowerów oraz karą finansową za grę zawodników pod innym 

nazwiskiem (kl. A). Trener został ukarany karą dyskwalifikacji czasowej oraz karą finansową, a kierownik karą finansową za 

świadome wprowadzanie do gry zawodników pod innym nazwiskiem; 

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

6. Klub SOKÓŁ II Wielka Lipa Pławna został ukarany karą finansową za otrzymanie przez 6 zawodników kartek w czasie 

jednych zawodów; 

7. Klub GÓRNIK Polkowice został ukarany karą finansową za otrzymanie przez 5 zawodników kartek w czasie jednych 

zawodów; 

8. Trener klubu LECHIA Dzierżoniów został ukarany karą finansową za obrazę sędziego;  

9. Trener, asystent trenera oraz zawodnik klubu GROMNIK Kuropatnik zostali ukarani karą finansową za obrazę sędziego. 

Zawodnik dodatkowo dostał karę dyskwalifikacji;  

10. Klub UKS Postolin został ukarany karą walkowera oraz karą finansową za grę zawodnika z aktywną karą;  

11. Klub BIELAWIANKA Bielawa został ukarany karą finansową za odpalenie raz przez kibiców;  

12. Klub CZARNI Jelcz Laskowice został ukarany karą finansową za niesportowe zachowanie się kibiców;  

13. Klub LOTNIK Twardogóra został ukarany karą finansową za niesportowe zachowanie się kibiców;  

14. Zawodnik klubu ZJEDNOCZENI Łowęcice został ukarany karą dyskwalifikacji czasowej oraz karą finansową za oplucie 

sędziego; 

15. Zawodnik klubu GÓRNIK Polkowice został ukarany karą dyskwalifikacji czasowej oplucie przeciwnika; 

16. Zawodnik klubu Śląsk Wrocław został ukarany karą dyskwalifikacji za naruszenie nietykalności przeciwnika; 

17. Zawodnik klubu IKS Ślęza Wrocław został ukarany karą dyskwalifikacji czasowej za naruszenie nietykalności przeciwnika. 

Drugi zawodnik został ukarany karą dyskwalifikacji za naruszenie nietykalności przeciwnika; 

18. Zawodnik klubu BOROWIANKA Borowa został ukarany karą dyskwalifikacji oraz karą finansową za naruszenie 

nietykalności przeciwnika; 

19. Zawodnik klubu POLONIA Stal Świdnica został ukarany karą dyskwalifikacji oraz karą finansową za obrazę sędziego; 

20. Zawodnik klubu LKS Krzyżanowice został ukarany karą dyskwalifikacji oraz karą finansową za obrazę sędziego; 

21. Zawodnik klubu WIDAWA Grędzina został ukarany karą dyskwalifikacji oraz karą finansową za obrazę sędziego; 

22. Zawodnik klubu BURZA Chwalibożyce został ukarany karą dyskwalifikacji oraz karą finansową za obrazę sędziego; 

23. Zawodnik klubu KS Karszów został ukarany karą dyskwalifikacji oraz karą finansową za obrazę sędziego; 

24. Zawodnik klubu POGOŃ Miękinia został ukarany karą dyskwalifikacji oraz karą finansową za obrazę sędziego; 

25. Klub KP Brzeg Dolny został ukarany karą finansową za brak porządkowych;  

26. Kierownik klubu DOLOMIT Chwałowice został ukarany karą finansową za podważanie decyzji sędziego; 

 

  


