
                                                                                       

 

                        

          Komunikat Komisji Dyscyplinarnej z posiedzenia nr X 

 

„KOLEJE DOLNOŚLĄSKIE” IV liga grupa wschodnia 

 Klub GKS Mirków/Długołęka został ukarany karą finansową za ukaranie 5 

zawodników kartkami w czasie trwania meczu; 

 Klub Polonia Trzebnica został ukarany karą finansową za grę zawodnika 

nieuprawionego;  

 Asystent trenera klubu Moto Jelcz Oława został ukarany karą dyskwalifikacji oraz karą 

finansową za znieważenie oraz kierowane gróźb wobec sędziego; 

 Klub Moto Jelcz Oława został ukarany czasowym zakazem wyjazdów 

zorganizowanych grup kibiców oraz karą finansową za odpalanie środków 

pirotechnicznych oraz obrazę Policji; 

 Klub Moto Jelcz Oława został ukarany karą upomnienia oraz karą finansową za 

niedopełnienie zabezpieczenia porządku przez odpowiedzialne osoby podczas meczu; 

 Klub Sokół Wielka Lipa został ukarany karą upomnienia oraz karą finansową za 

niedopełnienie zabezpieczenia porządku przez odpowiedzialne osoby podczas meczu; 

 

„KEEZA” Klasa Okręgowa 

 Klub Łużyce Lubań został ukarany karą finansową za ukaranie 5 zawodników 

kartkami w czasie trwania meczu; 

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

kartkami w czasie trwania meczu; 

 

 

„ALNIKO” A-Klasa 

 Klub Granica Miłoszów został ukarany karą finansową za ukaranie 5 zawodników 

kartkami w czasie trwania meczu; 

 Klub Halniak Miłków został ukarany karą finansową za ukaranie 5 zawodników 

kartkami w czasie trwania meczu; 

 



                                                                                       

 

                        

 

B-Klasa 

 Zawodnik klubu Olsza II Olszyna został ukarany karą dyskwalifikacji oraz karą 

finansową za naruszenie nietykalności kibica drużyny przeciwnej; 

 Klub Bielany Biedrzychowice został ukarany karą finansową za ukaranie 5 

zawodników kartkami w czasie trwania meczu; 

 

Rozgrywki Młodzieżowe 

 Sędzia został ukarany karą upomnienia oraz karą finansową za nieterminowe 

wypełnienie sprawozdania meczowego - Junior B; 

 Sędzia został ukarany karą upomnienia oraz karą finansową za nieterminowe 

wypełnienie sprawozdania meczowego - Junior C; 

 Sędzia został ukarany karą upomnienia oraz karą finansową za nieterminowe 

wypełnienie sprawozdania meczowego - Junior D; 

 Klub BKS Bobrzanie Bolesławiec został ukarany za niestawienie się na zawody – 

Junior E; 

 Klub Łazek Pisarzowice został ukarany za niestawienie się na zawody – Junior E; 

 Klub Lotnik Jeżów Sudecki został ukarany za niestawienie się na zawody – Junior F; 

 Klub Orzeł Mysłakowice został ukarany za niestawienie się na zawody – Junior E; 

 

 

 

 

 

 

 


