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KOMUNIKAT ŚHLF  Nr 3/2013-2014  
 

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 odbytych meczach w dniach 4, 5 i 6 stycznia 2014 roku  nałożonych  

  przez Komisję Ligi w dniu 10 stycznia 2014 r. na podstawie  opisów sędziów  prowadzących 

  zawody : 

 

I Liga ŚHLF : 

 

Mateusz Zacharski (Targi Kielce) – za czerwoną kartkę nałożono karę dyskwalifikacji  

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

w meczach I ligi ŚHLF w dniach : 

06.01.2014 roku (poniedziałek) pomiędzy drużynami : Targi Kielce – EBS Kielce    

12.01.2014 roku (niedziela) pomiędzy drużynami : Targi Kielce – Semabud  

 

Łukasz Baliński (Elmar Jędrzejów) – za czerwoną kartkę nałożono karę dyskwalifikacji  

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

odbyć w meczach I ligi ŚHLF w dniu : 

12.01.2014 roku (niedziela) pomiędzy drużynami : Elmar Jędrzejów – URB Plus    

12.01.2014 roku (niedziela) pomiędzy drużynami : Elmar Jędrzejów – Siódemka  

 

Komisja Ligi ukarała odsunięciem od 3 meczów zawodnika Maciej Bieniek (Hydro 

Pneumatic) za niesportowe zachowanie w stosunku do sędziów po meczu pomiędzy  

drużynami : Ceramik Murexin – Hydro Pneumatic rozegranego w dniu 06.01.2014 roku.  

Bieg kary od dnia 10 stycznia 2014 roku. Jeżeli w okresie danego sezonu rozgrywkowego w/w 

zawodnik popełnia przewinienie dyscyplinarne podobne do tego, za które został prawomocnie 

ukarany, organ Komisji Ligi wymierzy karę  surowszą (zawieszenie czasowe lub usunięcie  

z rozgrywek organizowanych przez ŚZPN). 

   

Kapitanowie lub kierownicy drużyn po meczach powinni weryfikować zapisy  

w protokołach sędziowskich, sprawdzając, czy odpowiednim zawodnikom przypisano 

żółte i czerwone kartki oraz potwierdzać 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). 

 

 

 

Rok założenia 

1928 



 

3.Przypominamy, że tylko do 20 stycznia 2014 roku można dopisywać nowych zawodników 

uzupełniając listy zgłoszeń poszczególnych drużyn.  

Zgłoszenie i dopisanie dodatkowych zawodników na listach zgłoszeń jest możliwe tylko  

po złożeniu stosownego oświadczenia zgodnie z Regulaminem Rozgrywek ŚHLF  

na sezon 2013/2014 (druk załącznik nr 3). Po wpisaniu na liście zgłoszeniowej i złożeniu 

stosownego oświadczenia zawodnik może zostać wpisany do skróconego sprawozdania  

z zawodów.  

 

4.Organizatorzy przypominają, że w hali sportowej obowiązuje całkowity zakaz spożywania 

alkoholu oraz przebywania osób będących pod wpływem alkoholu.  

W stosunku do w/w osób zostaną wyciągnięte konsekwencje dyscyplinarne z wykluczeniem            

 zawodników lub całych drużyn z rozgrywek włącznie. 

  

 5.Wyniki meczów, tabele i terminarze poszczególnych lig zamieszczane są na stronie 

     internetowej  Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej adres :  www.szpnkielce.pl w zakładce 

     Świętokrzyska Halowa Liga Firm.  

 

 

          Z poważaniem Organizatorzy ŚHLF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.szpnkielce.pl/

