
Komunikat Komisji Dyscyplinarnej z posiedzenia nr VII 

 

Klasa Okręgowa 

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

czasie trwania zawodów; 

• Klub Victoria Ruszów został ukarany karą finansową za grę zawodnika nieuprawionego do gry; 

A – Klasa 

• Kierownik klubu Kwisa Świeradów Zdrój został ukarany karą dyskwalifikacji oraz karą 

finansową za wysoce niesportowe zachowanie; 

• Klub Woskar II Szklarska Poręba został ukarany karą finansową za brak wypełnionego 

sprawozdania w systemie Extranet; 

• Zawodnik Klubu KS Maciejowa został ukarany karą dyskwalifikacji oraz karą finansową za 

naruszenie nietykalności przeciwnika; 

• Klub Chrobry Nowogrodziec został ukarany karą finansową za ukaranie 5 zawodników 

kartkami w czasie trwania zawodów; 

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

czasie trwania zawodów; 

• Klub Błękitni Studniska Dolne został ukarany karą finansową za ukaranie 5 zawodników 

kartkami w czasie trwania zawodów; 

 

B – Klasa 

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

systemie Extranet; 

• Zawodnik Klubu Potok Karpniki został ukarany karą dyskwalifikacji oraz karą finansową za 

naruszenie nietykalności przeciwnika; 

• Klub GKS Raciborowice został ukarany karą finansową za grę zawodnika nieuprawionego do 

gry; 

• Klub KS Włodzice został ukarany karą finansową za grę zawodników nieuprawionych do gry; 

 

Grupy Młodzieżowe 

• Klub Victoria Ruszów został ukarany karą finansową za niestawienie się na zawodach. –III liga 

Junior A GR. II; 

• Klub Twardy Świętoszów został ukarany karą finansową za niewypełnienie sprawozdania w 

systemie extranet. – IV liga Junior C GR. II; 

• Klub Leśnik Osiecznica został ukarany karą finansową za brak dokumentów tożsamości przy 

sprawdzaniu. – III liga Junior A GR. II; 

• Klub SGKS Gromadka został ukarany karą finansową za brak dokumentów tożsamości przy 

sprawdzaniu. – IV liga Junior D GR. III; 

• Zawodnik klubu Włókniarz Mirsk został ukarany karą dyskwalifikacji za wysoce niesportowe 

zachowanie. – III liga Junior C;    

 



 

 


