
Komunikat Komisji Dyscyplinarnej z posiedzenia nr XIII 

 

Klasa Okręgowa 

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

czasie trwania zawodów; 

• Zawodnik Klubu Lechia Piechowice został ukarany karą finansową za niesportowe zachowanie; 

• Zawodnik Klubu Lechia Piechowice został ukarany karą dyskwalifikacji oraz karą finansową za 

wysoce niesportowe zachowanie wobec sędziego; 

• Kierownik Klubu Woskar Szklarska Poręba został ukarany karą finansową za wybitnie 

niesportowe zachowanie; 

• Klub Pogoń Markocice został ukarany karą finansową za niedokończenie meczu z powodu 

zdekompletowania;  

A – Klasa  

• Zawodnik Klubu Kwisa Świeradów Zdrój został ukarany karą czasową oraz karą finansową za 

wysoce niesportowe zachowanie wobec sędziego; 

 

B – Klasa 

• Trener Klubu Przyszłość Dłużyna został ukarany karą dyskwalifikacji oraz karą finansową za 

wysoce niesportowe zachowanie się wobec sędziów; 

• Zawodnik Klubu Juvenia Rybnica został ukarany karą finansową za niesportowe zachowanie 

się wobec sędziów; 

• Trener Klubu Mitex Podgórzyn został ukarany karą dyskwalifikacji oraz kara finansową za 

wysoce niesportowe zachowanie; 

• Zawodnik Klubu Zjednoczeni Porajów-Kopaczów został ukarany karą dyskwalifikacji oraz karą 

finansową za naruszenie nietykalności przeciwnika; 

• Zawodnik Klubu Łazek Pisarzowice został ukarany karą dyskwalifikacji oraz karą finansową za 

wysoce niesportowe zachowanie wobec sędziego; 

 

Grupy Młodzieżowe 

• Klub Olimpia Kowary został ukarany karą finansową za niestawienie się na zawody. - Junior C; 

• Klub Bazalt Sulików został ukarany karą finansową za brak dokumentów tożsamości. - Junior 

A; 

• Klub Apis Jędrzychowice został ukarany karą finansową za niestawienie się do sprawdzenia 

tożsamości. – Junior A; 

• Klub KS Łomnica został ukarany karą finansową za niestawienie się na zawodach. - Junior C; 

• Klub Warta Bolesławiecka został ukarany karą finansową za brak udziału w turnieju. - Junior 

F; 

• Klub Mikro Ruszów został ukarany karą finansową za brak udziału w turnieju. - Junior E; 

• Klub Granica Miłoszów został ukarany karą finansową za brak udziału w turnieju. – Junior; 

• Klub KS Łomnica został ukarany karą finansową za brak udziału w turnieju. - Junior F; 

• Klub Pogoń Świerzawa został ukarany karą finansową za brak udziału w turnieju. - Junior F; 



• Klub Piast Bolków został ukarany karą finansową za niestawienie się na zawody. –Junior A; 

• Klub Pogoń Świerzawa został ukarany karą finansową za niestawienie się na zawody. –Junior 

B; 

• Klub 3KF Włókniarz Mirsk został ukarany karą finansową za niestawienie się na zawody. –

Junior C; 

• Klub UKS Pieńsk został ukarany karą finansową za niestawienie się na zawody. –Junior D; 

 

 

 

 

 

 


