
                                                                                       

 

                        

          Komunikat Komisji Dyscyplinarnej z posiedzenia nr XVI 

1. Klub Mechanik Brzezina został ukarany karą finansową za ukaranie 6 zawodników 

kartkami w czasie trwania meczu; 

2. Klub Orzeł Ząbkowice Śląskie został ukarany karą finansową za ukaranie 5 

zawodników kartkami w czasie trwania meczu; 

3. Sędzia został ukarany karą dyskwalifikacji czasowej za dokonanie nieprawidłowego 

zapisu zdarzeń w sprawozdaniu meczowym;  

4. Klub Rybak Parowa został ukarany karą finansową za ukaranie 5 zawodników 

kartkami w czasie trwania meczu; 

5. Klub LZS Kościelnik został ukarany karą finansową za ukaranie 5 zawodników 

kartkami w czasie trwania meczu; 

6. Zawodnik klubu KS Maciejowa został ukarany karą dyskwalifikacji oraz karą 

finansową za wybitnie niesportowe zachowanie wobec sędziego; 

7. Zawodnik klubu Halniak Miłków został ukarany karą naganny za obrazę sędziego; 

8. Zawodnik klubu Halniak Miłków został ukarany karą dyskwalifikacji oraz karą 

finansową za wybitnie niesportowe zachowanie wobec sędziego; 

9. Kierownik klubu Halniak Miłków został ukarany karą finansową za niepodpisanie 

załącznika meczowego; 

10. Asystent trenera klubu Czarni Przedwojów został ukarany karą dyskwalifikacji oraz 

karą finansową za obrazę zawodnika drużyny przeciwnej; 

11. Klub Orły Lipienica został ukarany walkowerem oraz karą finansową za 

spowodowanie przerwania meczu; 

12. Zawodnik klubu Orły Lipienica został ukarany karą dyskwalifikacji oraz karą 

finansową za naruszenie nietykalności sędziego; 

13. Klub Skalnik Czarny Bór został ukarany karą nagany oraz karą finansową za brak 

odpowiedniego zabezpieczenia zawodów; 

14. Klub KS Łomnica został ukarany dwoma walkowerami oraz karą finansową za grę 

zawodnika pod obcym imieniem i nazwiskiem; 

15. Dwie osoby funkcyjne klubu KS II Łomnica zostały ukarane karą dyskwalifikacji 

czasowej oraz karą finansową za dopuszczenie do gry zawodnika pod obcym imieniem 

i nazwiskiem; 

16. Klub Woskar Szklarska Poręba został ukarany sześcioma walkowerami oraz karą 

finansową za grę zawodników pod obcym imieniem i nazwiskiem; 

17. Trzech trenerów klubu Woskar Szklarska Poręba zostało ukaranych karą 

dyskwalifikacji czasowej oraz karą finansową za dopuszczenie do gry zawodników pod 

obcym imieniem i nazwiskiem; 

18. Dwóch zawodników klubu Woskar Szklarska Poręba zostało ukaranych karą nagany 

za grę pod obcym imieniem i nazwiskiem; 

 



                                                                                       

 

                        

 

 

 

 

 


