
                                                                                       

 

                        

          Komunikat Komisji Dyscyplinarnej z posiedzenia nr XII 

 

„KOLEJE DOLNOŚLĄSKIE” IV liga grupa wschodnia 

 Sędzia został ukarany karą upomnienia oraz karą finansową za nieterminowe 

wypełnienie sprawozdania meczowego; 

 Klub Nysa Kłodzko został ukarany karą finansową za ukaranie 5 zawodników kartkami 

w czasie trwania meczu; 

„KEEZA” Klasa Okręgowa 

 Klub Iskra Łagów został ukarany karą finansową za ukaranie 5 zawodników kartkami 

w czasie trwania meczu; 

 Klub Olimpia Kowary został ukarany karą finansową za ukaranie 5 zawodników 

kartkami w czasie trwania meczu; 

 

„ALNIKO” A-Klasa 

 Klub Majdan Mirko Bolesławice został ukarany karą finansową za grę zawodnika 

nieuprawnionego; 

 Klub Granica Bogatynia 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; 

 Zawodnik klubu LZS Niwnice  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; 

 Zawodnik klubu Czarni Przedwojów  został ukarany karą dyskwalifikacji oraz karą 

finansową za naruszenie nietykalności zawodnika  drużyny przeciwnej; 

 

B-Klasa 

 Klub GKS Raciborowice został ukarany karą finansową za samowolne zejście 

drużyny z boiska przed zakończeniem meczu; 



                                                                                       

 

                        

 Dwóch zawodników klubu GKS Raciborowice  zostało ukaranych karą dyskwalifikacji 

czasowej oraz karą finansową za naruszenie nietykalności zawodników  drużyny 

przeciwnej; 

 Dwóch zawodników klubu Bad Element Otok-Bożejowice-Rakowice  zostało 

ukaranych karą dyskwalifikacji czasowej oraz karą finansową za naruszenie 

nietykalności zawodników  drużyny przeciwnej; 

 Klub Bielany Biedrzychowice został ukarany karą finansową za niestawienie się na 

mecz; 

 

Rozgrywki Młodzieżowe 

 Klub Woskar Szklarska Poręba został ukarany kara finansową za wycofanie drużyny 

z rozgrywek - Junior A; 

 Klub Woskar Szklarska Poręba został ukarany karą finansową za niestawienie się na 

mecz - Junior A; 

 Klub Apis Jędrzychowice  został ukarany karą finansową za niestawienie się na mecz 

- Junior A; 

 

 

 

 

 

 

 


