
                                                                                       

 

                        

          Komunikat Komisji Dyscyplinarnej z posiedzenia nr IV 

 

„KOLEJE DOLNOŚLĄSKIE” IV liga grupa wschodnia 

 Klub Piast Nowa Ruda został ukarany karą finansową za ukaranie 6 zawodników 

kartkami w czasie trwania meczu; 

 Klub Orzeł Ząbkowice Śląskie został ukarany karą finansową za ukaranie 6 

zawodników kartkami w czasie trwania meczu; 

 Klub MKP Wołów został ukarany karą napomnienia oraz karą finansową za 

niedopełnienie zabezpieczenia bezpieczeństwa podczas meczu; 

 

„KEEZA” Klasa Okręgowa 

 Sędzia został ukarany karą upomnienia oraz karą finansową za nieterminowe 

wypełnienia sprawozdania meczowego; 

 

 

„ALNIKO” A-Klasa 

 Klub Granica Bogatynia został ukarany karą finansową za ukaranie 7 zawodników 

kartkami w czasie trwania meczu; 

 Klub Kwisa Świeradów Zdrój został ukarany karą finansową za ukaranie 5 

zawodników kartkami w czasie trwania meczu; 

 Klub Pogoń Wleń został ukarany karą finansową za ukaranie 5 zawodników kartkami 

w czasie trwania meczu; 

 Klub Górnik Węgliniec został ukarany karą finansową za ukaranie 5 zawodników 

kartkami w czasie trwania meczu; 

 Klub LKS Mierzwin został ukarany karą finansową za ukaranie 6 zawodników 

kartkami w czasie trwania meczu; 

 Klub KS Stare Jaroszowice-Żeliszów został ukarany karą napomnienia oraz karą 

finansową za brak wypełnionego sprawozdania w systemie Extranet; 

 Dwóch zawodników klubu LKS Mierzwin zostało ukaranych karą dyskwalifikacji oraz 

karą finansową za naruszenie nietykalności zawodników drużyny przeciwnej; 

 



                                                                                       

 

                        

 Zawodnik klubu GKS 2 Gromadka został ukarany karą dyskwalifikacji oraz karą 

finansową za naruszenie nietykalności zawodnika drużyny przeciwnej; 

 Klub Bóbr Marciszów został ukarany karą naganny oraz karą finansową za brak 

odpowiedniego zabezpieczenia zawodów; 

 

Rozgrywki Młodzieżowe 

 Klub Olsza Olszyna został ukarany karą finansową za wycofanie drużyny z rozgrywek 

junior C; 

 Klub Włókniarz Leśna został ukarany karą finansową za wycofanie drużyny z 

rozgrywek junior C; 

 Klub Victoria Jelenia Góra został ukarany karą finansową za wycofanie drużyny z 

rozgrywek junior C; 

 Klub Piast Wykroty został ukarany karą finansową za wycofanie drużyny z rozgrywek 

junior C; 

 Klub Kwisa Świeradów Zdrój został ukarany karą finansową za wycofanie drużyny z 

rozgrywek junior E; 

 

 

 

 

 

 


