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KOMUNIKAT ŚHLF  Nr 3/2011-2012  
 

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 w poszczególnych  

  ligach ŚHLF po 17 i 18 grudnia 2011 roku  nałożonych na podstawie  opisów sędziów 

  prowadzących zawody : 

 

I Liga ŚHLF : 

Piotr Adamiec (Becher) – za 4 żółtą kartkę nałożono karę dyskwalifikacji 1 meczu  

w rozgrywkach Św. Halowej Ligi Firm.  Zawodnik karę dyskwalifikacji odbył w meczu I ligi 

ŚHLF w dniu 18.12.2011 roku ( niedziela ) pomiędzy drużynami : Becher – EBS Kielce. 

 

III Liga ŚHLF : 

Attia Kacem (Moto Center) – za czerwoną kartkę nałożono karę dyskwalifikacji 1 meczu  

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

w dniu 08.01.2012 roku (niedziela) w meczu pomiędzy drużynami : Moto Center – KI BIS I.B.   

 

Wojciech Kaczor (Rialto Tefnar) – za 4 żółtą kartkę nałożono karę dyskwalifikacji 1 meczu  

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

w dniu 08.01.2011 roku ( niedziela ) w meczu pomiędzy drużynami : Zakład Gazowniczy 

Kielce – Rialto Tefnar.  

 

Kamil Strojek (Rialto Tefnar) – za 4 żółtą kartkę nałożono karę dyskwalifikacji 1 meczu  

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

w dniu 08.01.2011 roku ( niedziela ) w meczu pomiędzy drużynami : Zakład Gazowniczy 

Kielce – Rialto Tefnar.  

 

Kapitanowie lub kierownicy drużyn po meczach powinni weryfikować zapisy w protokołach 

sędziowskich, sprawdzając, czy odpowiednim zawodnikom przypisano żółte i czerwone kartki 

oraz strzelców bramek. 

 

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 7 i 8 stycznia 

2012 roku. Podstawa prawna: Regulamin X Edycji ŚHLF § 2 pkt. 4. 

 

 

 

Rok założenia 

1928 



 

3.Przypominamy, że tylko do 19 stycznia 2012 roku w siedzibie ŚZPN można dopisywać 

nowych zawodników uzupełniając listy zgłoszeń poszczególnych drużyn.  

 

4.Informujemy, że do dnia 19 stycznia 2012 roku można zgłaszać zespoły do udziału   

w rozgrywkach o Puchar ŚHLF. Potwierdzeniem udziału w rozgrywkach pucharowych jest 

dodatkowa opłata w wysokości 70 zł. od zespołu. Przypominamy, że w sezonie 2010/2011 

Puchar ŚHLF zdobył zespół Skład Budowlany Wola Jachowa. 

 

5.Wydział Gier ŚZPN w Kielcach Wydział Gier w dniu 03.01.2012 po zapoznaniu się  

z pismem pana Mariusza Glity (kierownik drużyny „Elmar” Jędrzejów) nadesłanym w dniu 

28.12.2011 i wysłuchaniem opinii świadków zdarzenia zaistniałego podczas meczu ŚHLF 

pomiędzy drużynami „Elmar” Jędrzejów i „UniMax” Kielce rozgrywanym  

w dniu 18.12.2011 postanowił anulować czerwoną kartkę otrzymaną przez zawodnika Konrad 

Dzwonek. Powyższe jest równoznaczne z dopuszczeniem w/w zawodnika do gry w następnych 

meczach  ŚHLF zgodnie z wydaną Decyzją Nr 1/ŚHLF/2011-2012. 

 

6.W przypadku uderzenia piłki w sufit - wznowienie gry rzutem pośrednim przyznanym 

drużynie przeciwnej dla zawodnika, który jako ostatni dotknął piłkę. Wznowienie 

wykonywane jako rzut wolny pośredni z miejsca wskazanego przez sędziego zawodów z linii 

autowej. Czas na wznowienie gry max 4 sekundy od chwili  wejścia w posiadanie piłki.  

 

 

          Z poważaniem Organizatorzy ŚHLF 


