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KOMUNIKAT ŚHLF  Nr 5/2011-2012  
 

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 21 i 22 stycznia 2012 roku  nałożonych na podstawie  opisów sędziów 

  prowadzących zawody zgodnie z obowiązującym Regulaminem Rozgrywek : 

 

I Liga ŚHLF : 

Norbert Dziwosz (EBS Kielce) – za czerwoną kartkę nałożono karę dyskwalifikacji  

3 mecze w rozgrywkach Św. Halowej Ligi Firm. Zawodnik odbył karę dyskwalifikacji jednego 

meczu w dniu 22.01.2012  i  powinien jeszcze pauzować 2 mecze w dniach 28.01.2012 roku 

(sobota) i 12.02.2012 (niedziela) w zawodach : EBS – URB Plus i Sporting – EBS Kielce. 

Do czasu odbycia nałożonej kary dyskwalifikacji w I Lidze zawodnik nie może uczestniczyć  

w żadnych meczach Świętokrzyskiej Halowej Ligi Firm.   

 

Mariusz Lewandowski (Kolporter) – za czerwoną kartkę nałożono karę dyskwalifikacji  

3 mecze w rozgrywkach Św. Halowej Ligi Firm. Zawodnik odbył karę dyskwalifikacji jednego 

meczu w dniu 22.01.2012  i  powinien jeszcze pauzować w 2 mecze w dniach 28.01.2012 roku 

(sobota) i 04.02.2012 (sobota) w zawodach : Becher – Kolporter i UniMax – Kolporter. 

 

Krzysztof Krumplewski (URB Plus) – za czerwoną kartkę nałożono karę dyskwalifikacji  

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

w meczu I ligi ŚHLF w dniu 22.01.2012 roku ( niedziela ) pomiędzy drużynami : URB Plus – 

Elmar Jędrzejów. 

 

Andrzej Pająk (URB Plus) – 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 22.01.2012 roku ( niedziela ) pomiędzy drużynami : URB Plus – Elmar 

Jędrzejów. 

 

II Liga ŚHLF : 

Mariusz Mucharski (UniMax II Kielce) – za czerwoną kartkę nałożono karę dyskwalifikacji  

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

odbyć w dniu 28.01.2012 roku (sobota) w meczu pomiędzy drużynami :  

UniMax II Kielce – ZIO-MAX. 

 

Paweł Grabowski (Piekarnia Kwiatkowski) – za 4 żółtą kartkę nałożono karę 

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

dyskwalifikacji odbyć w dniu 29.01.2011 roku ( niedziela ) w meczu pomiędzy drużynami : 

Piekarnia Kwiatkowski – EBS II Kielce.  
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Paweł Terelak (CK Team Elbudex) – za 4 żółtą kartkę nałożono karę dyskwalifikacji  

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

odbyć w dniu 28.01.2011 roku ( sobota ) w meczu pomiędzy drużynami : Ceramik Murexin 

Ceresit – CK Team Elbudex. 

 

III Liga ŚHLF : 

Michał Stępień (Zakład Gazowniczy Kielce) – za czerwoną kartkę nałożono karę 

dyskwalifikacji 3 mecze w rozgrywkach Św. Halowej Ligi Firm. Zawodnik powinien karę 

dyskwalifikacji odbyć od dnia 29 stycznia 2012 roku (niedziela) w najbliższych 3 meczach. 

 

Sławomir Malara (Moto Center) – za 4 żółtą kartkę nałożono karę dyskwalifikacji 1 meczu 

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

ŚHLF w dniu 22.01.2012 roku ( niedziela ) pomiędzy drużynami : Moto Center – Zakład 

Gazowniczy Kielce. 

 

Marek Pela (Becher Pikniki) – za 4 żółtą kartkę nałożono karę dyskwalifikacji 1 meczu  

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

w dniu 28.01.2012 roku ( sobota ) w meczu pomiędzy drużynami : Becher Pikniki – KU AZS 

Politechnika Św.  

 

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. 

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

 

3.Informujemy, że do dnia 31 stycznia 2012 roku przedłużono okres zgłaszania zespołów 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. 

 

 

          Z poważaniem Organizatorzy ŚHLF 


