
    Komunikat Komisji Dyscyplinarnej z posiedzenia nr XI 

1. Klub Wratislavia Wrocław został ukarany karą finansową za otrzymanie przez 6 zawodników kartek w jednych 

zawodach;  

2. Klub Tajfun Przedkowice został ukarany karą finansową za otrzymanie przez 5 zawodników kartek w jednych 

zawodach;  

3. Klub Zorza Niemil został ukarany karą finansową za otrzymanie przez 5 zawodników kartek w jednych 

zawodach;  

4. Klub Czarni Jelcz Laskowice został ukarany karą finansową za otrzymanie przez 5 zawodników kartek w 

jednych zawodach;  

5. Klub Zalesie Wójcice został ukarany karą finansową za otrzymanie przez 6 zawodników kartek w jednych 

zawodach;  

6. Klub UKS Lider Borów został ukarany karą finansową za otrzymanie przez 6 zawodników kartek w jednych 

zawodach. Zawodnik ostał ukarany karą dyskwalifikacji czasowej oraz karą finansową za kierowanie gróźb pod 

adresem sędziego; 

7. Klub Pogoń II Syców został ukarany karą finansową za otrzymanie przez 5 zawodników kartek w jednych 

zawodach. Zawodnik ostał ukarany karą dyskwalifikacji oraz karą finansową za obrazę sędziego; 

8. Klub Dąb Dobroszyce został ukarany karą finansową za otrzymanie przez 5 zawodników kartek w jednych 

zawodach. Zawodnik ostał ukarany karą dyskwalifikacji oraz karą finansową za naruszenie nietykalności przeciwnika; 

9. Klub Sparta Skarszyn został ukarany karą finansową za otrzymanie przez 6 zawodników kartek w jednych 

zawodach. Klub został ukarany karą finansową za brak odpowiedniego zabezpieczenia zawodów;  

10. Zawodnik klubu Lotnik Twardogóra został ukarany karą dyskwalifikacji oraz karą finansową za naruszenie 

nietykalności przeciwnika;  

11. Zawodnik klubu Sokół Kaszowo został ukarany karą dyskwalifikacji oraz karą finansową za naruszenie 

nietykalności przeciwnika;  

12.  Zawodnik klubu Krościna Wielka został ukarany karą dyskwalifikacji czasowej oraz karą finansową za 

naruszenie nietykalności trenera drużyny przeciwnej. Klub został ukarany karą finansową za brak odpowiedniego 

zabezpieczenia zawodów;  

13.  Zawodnik klubu Lotnik Jeżów Sudecki został ukarany karą dyskwalifikacji za naruszenie nietykalności 

przeciwnika. Klub został ukarany karą finansową za brak odpowiedniego zabezpieczenia zawodów oraz za 

niepodpisanie załącznika;  

14.  Kierownik klubu Borowianka Borowa został ukarany karą finansową za podważanie decyzji sędziowskich; 

15.  Trener klubu IKS Ślęza Wrocław został ukarany karą dyskwalifikacji oraz finansową za wulgarne wypowiedzi 

pod adresem trenera drużyn przeciwnej oraz pod adresem sędziego zawodów;          

16.  Klub Miedź Legnica został ukarany karą finansową za niedostarczenie sprawozdania sędziego zawodów; 

17. Klub Sparta Wszemirów został ukarany karą finansową za odpalenie pirotechniki przez kibiców – przerwanie 

zawodów w skutek zadymienia.            


