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KOMUNIKAT ŚHLF  Nr 4/2013-2014  
 

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 11 i 12 stycznia 2014 roku  nałożonych  

  przez Komisję Ligi w dniu 16 stycznia 2014 r. na podstawie  opisów sędziów  prowadzących 

  zawody : 

 

I Liga ŚHLF : 

 

Rafał Kaczmarski (UniMax Kielce) – za czerwoną kartkę nałożono karę dyskwalifikacji  

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

w meczach I ligi ŚHLF. Bieg kary od dnia 16.01.2014 r. 

 

Artur Duda (UniMax Kielce) – za czerwoną kartkę nałożono karę dyskwalifikacji  

3 meczów w rozgrywkach Św. Halowej Ligi Firm.  Zawodnik odbędzie karę dyskwalifikacji  

w meczach I ligi ŚHLF. Bieg kary od dnia 16.01.2014 r. 

 

Piotr Dębiński (UniMax Kielce) – za czerwoną kartkę nałożono karę dyskwalifikacji  

3 meczów w rozgrywkach Św. Halowej Ligi Firm.  Zawodnik odbędzie karę dyskwalifikacji  

w meczach I ligi ŚHLF. Bieg kary od dnia 16.01.2014 r. 

 

Jakub Olearczyk ( ZIO-MAX ) – za czerwoną kartkę nałożono karę dyskwalifikacji  

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

w meczach I ligi ŚHLF w dniu : 

12.01.2014 roku (niedziela) pomiędzy drużynami : EBS Kielce – ZIO-MAX    

19.01.2014 roku (niedziela) pomiędzy drużynami : Targi Kielce – ZIO-MAX  

 

Dominik Butenko ( QuickPack Polska ) – za 4 żółtą kartkę nałożono karę dyskwalifikacji  

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

w dniu 18.01.2014 roku ( sobota ) w meczu pomiędzy drużynami :  

QuickPack Polska – Konstal Gród Ćmińsk. 

 

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.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 

Rok założenia 

1928 



stosownego oświadczenia zawodnik może zostać wpisany do skróconego sprawozdania  

z zawodów.  

 

3.W celu opracowania terminarza do końca rozgrywek prosimy o zgłaszanie przez 

przedstawicieli drużyn braku możliwości rozgrywania meczów w jednym z niżej podanych 

terminów do dnia 21 stycznia 2014 roku. Późniejsze zgłoszenia nie będą uwzględnione  

w terminarzach rozgrywek Świętokrzyskiej Halowej Ligi Firm. Kolejne mecze będą 

rozgrywane w niżej podanych terminach : 

- 25 i 26 stycznia 2014 roku 

- 1 i 2 luty 2014 roku 

- 8 i 9 luty 2014 roku 

- 15 i 16 luty 2014 roku (ostatni termin rozgrywek ŚHLF) 

Zgłoszenia w sprawie terminów przyjmuje Arkadiusz Krala tel. pod nr 51-20-30-113  

lub elektronicznie na adres akrala@szpnkielce.pl 

 

     4.Organizatorzy przypominają, że w dniu 20 stycznia 2014 roku upływa termin uregulowania 

     drugiej i zarazem ostatniej raty za udział w rozgrywkach Świętokrzyskiej Halowej Ligi Firm.  

     W związku z powyższym zespoły :   

a) Semabud ( II rata w wysokości 500 zł.),  

b) Futsal Becher  ( II rata w wysokości 600 zł.),  

c) Natural.Med ( II rata w wysokości 450 zł.),  

d) Football Factory ( II rata w wysokości 450 zł.), 

      muszą dokonać opłaty regulaminowej w  kasie ŚZPN Kielce lub na konto ŚZPN (decyduje 

      data wpływu opłaty ) do dnia 20 stycznia 2014 roku. Zespoły reprezentujące firmy, które nie 

      uregulują powyższej należności zostaną wykluczone z rozgrywek.  

 

5.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. 

  

 6.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/

