
                                                                                       

 

                        

          Komunikat Komisji Dyscyplinarnej z posiedzenia nr XIII 

 

„KEEZA” Klasa Okręgowa 

 Klub Woskar Szklarska Poręba został ukarany karą napomnienia oraz karą finansową 

za brak wypełnionego sprawozdania w systemie Extranet; 

 

 

„ALNIKO” A-Klasa 

 Klub KS Łomnica został ukarany karą finansową za ukaranie 5 zawodników kartkami 

w czasie trwania meczu; 

 Klub Victoria Jelenia Góra został ukarany karą finansową za ukaranie 6 zawodników 

kartkami w czasie trwania meczu; 

 Klub Orzeł Mysłakowice został ukarany karą finansową za ukaranie 5 zawodników 

kartkami w czasie trwania meczu; 

 Klub Korona Radostów został ukarany karą finansową za ukaranie 6 zawodników 

kartkami w czasie trwania meczu; 

 Klub Pogoń Wleń został ukarany karą finansową za grę zawodnika nieuprawionego; 

 Klub Piast Bolków został ukarany karą finansową za nieusprawiedliwione niestawienie 

się na mecz; 

 Zawodnik klubu KS Łomnica został ukarany karą dyskwalifikacji oraz karą finansową 

za naruszenie nietykalności zawodnika drużyny przeciwnej; 

 Zawodnik klubu Victoria Jelenia Góra został ukarany karą dyskwalifikacji oraz karą 

finansową za naruszenie nietykalności zawodnika drużyny przeciwnej oraz obrazę 

sędziego; 

 Zawodnik klubu Korona Radostów został ukarany karą dyskwalifikacji oraz karą 

finansową za naruszenie nietykalności zawodnika drużyny przeciwnej; 

 Zawodnik klubu Piast Zawidów został ukarany karą dyskwalifikacji oraz karą 

finansową za naruszenie nietykalności zawodnika drużyny przeciwnej; 

 

B-Klasa 

 Kierownik klubu Orzeł Platerówka został ukarany karą dyskwalifikacji oraz karą 

finansową za obrazę sędziów; 



                                                                                       

 

                        

 Zawodnik klubu Huragan Olszany został ukarany karą dyskwalifikacji oraz karą 

finansową za naruszenie nietykalności zawodnika drużyny przeciwnej; 

 Zawodnik klubu Husaria Grzędy został ukarany karą dyskwalifikacji oraz karą 

finansową za naruszenie nietykalności zawodnika drużyny przeciwnej; 

 Zawodnik klubu Sezal 2 Janiszów został ukarany karą dyskwalifikacji oraz karą 

finansową za obrazę sędziego; 

 Klub GKS Raciborowice został ukarany karą finansową za grę zawodników 

nieuprawionych; 

 

Rozgrywki Młodzieżowe 

 Klub Piast Zawidów został ukarany karą finansową za brak wymaganych dokumentów 

tożsamości podczas sprawdzania przez sędziego - Junior B;  

 Zawodnik klubu Pogoń Świerzawa został ukarany karą dyskwalifikacji oraz karą 

finansową za naruszenie nietykalności zawodnika drużyny przeciwnej; 

 Zawodnik klubu Bóbr Marciszów został ukarany karą dyskwalifikacji oraz karą 

finansową za naruszenie nietykalności zawodnika drużyny przeciwnej; 

 

 

 

 

 


