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KOMUNIKAT ŚHLF  Nr 5/2012-2013  
 

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 26 i 27 styczeń oraz  2 i 3 luty 2013 roku  nałożonych na podstawie  opisów 

  sędziów prowadzących zawody : 

 

I Liga ŚHLF : 

Karol Lurzyński (EBS Kielce) – za 4 żółtą kartkę nałożono karę dyskwalifikacji 1 meczu  

w rozgrywkach Św. Halowej Ligi Firm.  Zawodnik odbył karę dyskwalifikacji w dniu 

02.02.2013 roku ( sobota ) w meczu pomiędzy drużynami : EBS Kielce – Targi Kielce. 

 

Andrzej Pająk (URB Plus) – za 4 żółtą kartkę nałożono karę dyskwalifikacji 1 meczu  

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

w dniu 10.02.2013 roku ( niedziela ) w meczu pomiędzy drużynami : URB Plus – ZIO-MAX. 

 

Piotr Brzoza (ZIO-MAX) – za czerwoną kartkę nałożono karę dyskwalifikacji  

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

dyskwalifikacji w dniu 10.02.2013 roku (niedziela) w meczu pomiędzy drużynami : URB Plus 

– ZIO-MAX. 

 

Mirosław Pędzik (UniMax Kielce) – za czerwoną kartkę nałożono karę dyskwalifikacji  

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

03.02.2013 roku (niedziela) w meczu pomiędzy drużynami : UniMax Kielce – Siódemka. 

 

Kamil Frączyk (Konstal Gród Ćmińsk) – za czerwoną kartkę nałożono karę dyskwalifikacji  

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

dyskwalifikacji w dniu 16.02.2013 roku (sobota). 

 

Tomasz Orzechowski (Becher) – za czerwoną kartkę (niesportowe zachowanie po meczu 

wobec sędziów) – nałożono karę dyskwalifikacji 3 meczów w rozgrywkach Św. Halowej Ligi 

Firm.  Zawodnik powinien karę dyskwalifikacji odbyć w kolejnych meczach I ligi ŚHLF bieg 

kary od dnia 09.02.2013 roku. 

   

 II Liga ŚHLF : 

Marcin Stęplewski (Piekarnia Kwiatkowski) – za 4 żółtą kartkę nałożono karę 

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

dyskwalifikacji w dniu 02.02.2013 roku ( sobota ) w meczu pomiędzy drużynami : Piekarnia 

Kwiatkowski – Elbudex. 

 

 

 

Rok założenia 

1928 



 

 III Liga ŚHLF : 

Mariusz Maciejski (Piogres Wola Jachowa) – za czerwoną kartkę nałożono karę 

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

dyskwalifikacji odbyć w meczach pomiędzy drużynami : Piogres Wola Jachowa – Football 

Factory ( w dniu 27.01.2013 r.)  i Piogres Wola Jachowa – Zakład Gazowniczy Kielce (w dniu 

09.02.2013 r.). 

 

Tomasz Kuleta (Ceramik II Murexin) – za czerwoną kartkę nałożono karę dyskwalifikacji  

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

odbyć w dniu 09.02.2013 roku (sobota) w meczu pomiędzy drużynami : Ceramik II Murexin – 

Zakład Gazowniczy Kielce. 

 

Konrad Radek (Hotel Miedziana Góra) – za czerwoną kartkę nałożono karę dyskwalifikacji 

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

odbyć w meczach pomiędzy drużynami : Hotel Miedziana Góra – Effect Glass (w dniu 

03.02.2013 r.) i Hotel Miedziana Góra – Makro Kielce (w dniu 09.02.2013 r.). 

  

Mateusz Sołtysiak (Sołtysiak Budownictwo) – za czerwoną kartkę nałożono karę 

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

dyskwalifikacji w dniu 02.02.2013 roku (sobota) w meczu pomiędzy drużynami : Sołtysiak 

Budownictwo – Football Factory. 

 

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.Organizatorzy ŚHLF w trosce o zdrowie zawodników upoważnili sędziów do podejmowania 

rygorystycznych decyzji w sytuacjach zagrażających zdrowiu uczestników, zwłaszcza  

w niebezpiecznej grze przy drabinkach oraz barierkach znajdujących się przy liniach bocznych 

boiska. Zawodnicy naruszający przepisy gry w piłkę nożną w hali będą surowo karani, 

włącznie z wykluczeniem z gry (czerwona kartka). 

 

 

 

 

          Z poważaniem Organizatorzy ŚHLF 


