
 ŚWIĘTOKRZYSKI  ZWIĄZEK  PIŁKI  NOŻNEJ 
25-033 KIELCE,  ul. Ściegiennego 8, TEL. (041) 361-47-29 

REGON P-003690666                               NIP 959-08-98-299 

 

 

 L. dz. ŚZPN/991/2011                   Kielce, dn. 14.12.2011 r. 

 

KOMUNIKAT ŚHLF  Nr 2/2011-2012  
 

Sprawy Organizacyjne i Regulaminowe:  

   

1.Informujemy, że każde niesportowe zachowanie będzie karane odsunięciem zawodnika  

  od udziału w meczach lub całkowitego wykluczenia zawodnika lub drużyny z rozgrywek   

  Świętokrzyskiej Halowej Ligi Firm ŚZPN. 

  Sprawy zawodników zarejestrowanych w klubach kierowane będą do rozpatrzenia przez 

  Wydział Dyscypliny ŚZPN, a nałożone kary mogą skutkować w rozgrywkach ligowych. 

  Poniżej zamieszczamy listę kar po I i II kolejce rozgrywek ŚHLF nałożonych na podstawie 

  opisów sędziów prowadzących zawody : 

 

I Liga ŚHLF : 

Dominik Butenko (Elmar Jędrzejów) – za czerwoną kartkę nałożono karę dyskwalifikacji  

1 meczu w rozgrywkach Św. Halowej Ligi Firm.  Zawodnik karę dyskwalifikacji powinien 

odbyć w meczu zaplanowanym na dzień 18.12.2011 roku ( niedziela ) pomiędzy drużynami :  

Elmar Jędrzejów – PC-TECH Kielce. 

 

Karol  Lurzyński (EBS) – za czerwoną kartkę nałożono karę dyskwalifikacji 2 meczów  

w  rozgrywkach I Ligi Św. Halowej Ligi Firm.  Zawodnik karę dyskwalifikacji powinien 

odbyć w meczach I Ligi ŚHLF zaplanowanych na 17 i 18 grudnia 2011 roku : EBS – Targi 

Kielce i EBS – Becher. Do czasu odbycia nałożonej kary dyskwalifikacji w I Lidze zawodnik 

nie może uczestniczyć w żadnych meczach Świętokrzyskiej Halowej Ligi Firm.   

 

II Liga ŚHLF : 

Mateusz Dudek (Unia Borków) – za czerwoną kartkę nałożono karę dyskwalifikacji 1 meczu 

w rozgrywkach Św. Halowej Ligi Firm. Zawodnik odbył karę w dniu 11.12.2011 roku. 

 

Grzegorz Kowalczyk (Eurogres Dyson) – za czerwoną kartkę nałożono karę dyskwalifikacji 

2 meczów w rozgrywkach Św. Halowej Ligi Firm. Zawodnik odbył karę dyskwalifikacji 

jednego meczu i  powinien pauzować w dniu 17.12.2011 roku (sobota) w zawodach :  

Eurogres Dyson Foto Alfa – EBS II Kielce. 

 

2.Każdy zawodnik, który w rundzie jesiennej sezonu 2011/2012 uczestniczył w rozgrywkach  

II PLF, IV ligi seniorów, Klasy „O” seniorów, Świętokrzyskiej Ligi Juniorów Starszych  

i Młodszych, Klasy „A” oraz Klasy „B” seniorów ma obowiązek dostarczenia  

do organizatorów zgodę macierzystego klubu na udział w rozgrywkach Świętokrzyskiej 

Halowej Ligi Firm ŚZPN wg wzoru druku organizatora – załącznik nr 2. Powyższy druk 

należy złożyć u organizatora przed rozpoczęciem rozgrywek.  Zawodnicy, którzy nie 

dostarczyli zgody z klubu na grę w ŚHLF nie będą dopuszczeni do gry w dniach 17 i 18 

grudnia 2011 roku. Podstawa prawna: Regulamin X Edycji ŚHLF § 2 pkt. 4. 

 

          Z poważaniem Organizatorzy ŚHLF 

Rok założenia 
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