
Komunikat Komisji Dyscyplinarnej z posiedzenia nr III 

 

Klasa Okręgowa 

• Klub Lechia Piechowice został ukarany karą finansową za ukaranie 5 zawodników kartkami w 

czasie trwania zawodów; 

• Klub Włókniarz Mirsk został ukarany karą finansową za ukaranie 5 zawodników kartkami w 

czasie trwania zawodów; 

 

A – Klasa 

• Klub Czarni Przedwojów został ukarany karą finansową za ukaranie 5 zawodników kartkami w 

czasie trwania zawodów; 

• Klub Olsza Olszyna został ukarany karą finansową za brak wypełnionego sprawozdania w 

systemie Extranet; 

• Klub WKS Żarki Średnie został ukarany karą finansową za brak wypełnionego sprawozdania w 

systemie Extranet; 

 

B – Klasa 

• Klub Kolonia Bolesławiec został ukarany karą finansową za brak wypełnionego sprawozdania 

w systemie Extranet; 

• Klub Husaria Grzędy został ukarany karą finansową za brak wypełnionego sprawozdania w 

systemie Extranet; 

• Klub Bóbr Opawa został ukarany karą finansową za brak wypełnionego sprawozdania w 

systemie Extranet; 

• Klub Mitex Podgórzyn został ukarany karą finansową za brak wypełnionego sprawozdania w 

systemie Extranet; 

• Klub Zryw Bratków został ukarany karą finansową za brak wypełnionego sprawozdania w 

systemie Extranet; 

• Klub Piast Czerwona Woda został ukarany karą finansową za brak wypełnionego sprawozdania 

w systemie Extranet; 

• Klub Przyszłość Dłużyna został ukarany karą finansową za brak wypełnionego sprawozdania w 

systemie Extranet; 

• Klub Fatma Pobiedna został ukarany karą finansową za brak wypełnionego sprawozdania w 

systemie Extranet; 

• Zawodnik klubu Pogoń II Świerzawa został ukarany karą dyskwalifikacji oraz karą finansową za 

naruszenie nietykalności przeciwnika; 

 

Puchar Polski 

• Klub Stella Lubomierz został ukarany karą finansową za rezygnację z gry w rozgrywkach; 

• Klub Włókniarz Leśna został ukarany karą finansową za rezygnację z gry w rozgrywkach; 

• Klub Olsza Olszyna został ukarany karą finansową za brak wypełnionego sprawozdania w 

systemie Extranet; 



• Zawodnik klubu Piast Wykroty został ukarany karą dyskwalifikacji oraz karą finansową za 

obrazę sędziego; 

 

Grupy Młodzieżowe 

• Klub Olsza Olszyna został ukarany karą finansową za brak wypełnionego sprawozdania w 

systemie Extranet; 

• Klub Chrobry Nowogrodziec został ukarany karą finansową za brak wypełnionego 

sprawozdania w systemie Extranet; 

• Klub Halniak Miłków został ukarany karą finansową za brak wypełnionego sprawozdania w 

systemie Extranet; 

• Klub Hutnik Pieńsk został ukarany karą finansową za brak wypełnionego sprawozdania w 

systemie Extranet; 

 

 

 

 

 

 

 

 


