
                                                                                       

 

                        

          Komunikat Komisji Dyscyplinarnej z posiedzenia nr IX 

 

„KOLEJE DOLNOŚLĄSKIE” IV liga grupa wschodnia 

 Klub AKS Strzegom został ukarany karą finansową za ukaranie 7 zawodników 

kartkami w czasie trwania meczu;  

 

„KEEZA” Klasa Okręgowa 

 Klub GKS Warta Bolesławiecka został ukarany karą finansową za 

nieusprawiedliwione niestawienie się na mecz; 

 Klub Czarni Lwówek Śląski został ukarany karą finansową za ukaranie 5 zawodników 

kartkami w czasie trwania meczu; 

 Klub Olimpia Kamienna Góra został ukarany karą finansową za używanie słów 

wulgarnych wobec sędziów przez osoby funkcyjne; 

 

 

„ALNIKO” A-Klasa 

 Klub Granica Bogatynia został ukarany karą finansową za ukaranie 5 zawodników 

kartkami w czasie trwania meczu; 

 Klub LZS Brzeźnik został ukarany karą finansową za ukaranie 5 zawodników kartkami 

w czasie trwania meczu; 

 Zawodnik klubu Kwisa Mroczkowice został ukarany karą dyskwalifikacji oraz karą 

finansową za naruszenie nietykalności zawodnika drużyny przeciwnej; 

 Zawodnik klubu Orzeł Mysłakowice został ukarany karą dyskwalifikacji oraz karą 

finansową za naruszenie nietykalności zawodnika drużyny przeciwnej;   

 Zawodnik klubu Korona Radostów został ukarany karą dyskwalifikacji oraz karą 

finansową za naruszenie nietykalności zawodnika drużyny przeciwnej;   

 Zawodnik klubu Błękitni Studniska Dolne został ukarany karą dyskwalifikacji oraz 

karą finansową za naruszenie nietykalności zawodnika drużyny przeciwnej;   

 

 

 



                                                                                       

 

                        

B-Klasa 

 Sędzia został ukarany karą upomnienia oraz karą finansową za nieterminowe 

wypełnienie sprawozdania meczowego; 

 Klub Sezal 2 Janiszów został ukarany karą finansową za grę zawodnika pod obcym 

imieniem i nazwiskiem; 

 Klub Sezal 2 Janiszów został ukarany walkowerem za grę zawodnika pod obcym 

imieniem i nazwiskiem; 

 Trener klubu Sezal 2 Janiszów został ukarany karą naganny za dopuszczenie do gry 

zawodnika pod obcym imieniem i nazwiskiem; 

 Kierownik klubu Sezal 2 Janiszów został ukarany karą naganny za dopuszczenie do 

gry zawodnika pod obcym imieniem i nazwiskiem; 

 

 

Rozgrywki Młodzieżowe 

 Sędzia został ukarany karą upomnienia oraz karą finansową za nieterminowe 

wypełnienie sprawozdania meczowego; 

 Zawodnik klubu Twardy Świętoszów został ukarany karą dyskwalifikacji za wysoce 

niesportowe zachowanie - Junior B; 

 Klub Górnik Złotoryja został ukarany karą finansową za brak wypełnionego 

sprawozdania w systemie extranet - Junior A; 

 Klub Olimpia Olszanica został ukarany karą finansową za brak wypełnionego 

sprawozdania w systemie extranet - Junior A; 

 Klub Olimpia Olszanica został ukarany karą finansową za grę nieuprawnionego 

zawodnika - Junior A; 

 Klub KS Łomnica został ukarany karą finansową za grę nieuprawnionego zawodnika 

- Junior C; 

 Klub Jastrzębie Ruszów został ukarany kara finansową za niestawienie się na zawody 

– Junior C; 

 Klub KS Łomnica został ukarany karą finansową za grę nieuprawnionego zawodnika 

- Junior D; 

  Klub Mikro Ruszów został ukarany kara finansową za niestawienie się na zawody -  

Junior D; 

 Klub Fundacja Łużycka Akademia Sportu został ukarany karą finansową za grę 

nieuprawnionych zawodników – Junior F; 



                                                                                       

 

                        

 

 

 

 

 


