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KOMUNIKAT ŚHLF  Nr 6/2013-2014  
 

 

Sprawy Organizacyjne i Regulaminowe:  

   

1.Informujemy, że każde niesportowe zachowanie w hali sportowej 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 24 i 25 stycznia 

   2014 roku  nałożonych  przez Komisję Ligi w dniu 30 stycznia 2014 r. na podstawie  opisów 

   sędziów  prowadzących  zawody : 

 

II Liga ŚHLF : 

  

Karol Mastalerz (Football Factory) – za czerwoną kartkę nałożono karę dyskwalifikacji  

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

w meczu II ligi ŚHLF w dniu 26.01.2014 r. pomiędzy drużynami : Football Factory – CK 

Team. 

 

Szymon Dudek (Football Factory) – za 4 żółtą kartkę nałożono karę dyskwalifikacji  

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

w dniu 02.02.2014 roku ( niedziela ) w meczu pomiędzy drużynami :  

Baufert Rialto Tefnar – Football Factory. 

 

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

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

dyskwalifikacji  w dniu 01.02.2014 roku (sobota) w meczu pomiędzy drużynami :  

Oknomaks Łopuszno – Piekarnia Kwiatkowski. 

 

III Liga ŚHLF : 

 

Daniel Benigier (RBM Technik Wózki Widłowe) – za niesportowe zachowanie podczas 

zawodów nałożono karę dyskwalifikacji  2 meczów w rozgrywkach Św. Halowej Ligi Firm.  

Zawodnik odbędzie karę dyskwalifikacji w dwóch kolejnych meczach III ligi ŚHLF. Bieg kary 

od dnia 30.01.2014 r.  

 

Komisja Ligi ŚHLF przychyliła się do pisemnej prośby zawodnika Marek Kowalski (Hotel 

Stodółka). Postanowiono zawiesić wykonanie reszty kary dyskwalifikacji w wymiarze  

1 meczu do dnia 31 marca 2014 roku (obowiązuje od 30.01.2014 roku).  

 

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. 

 

Rok założenia 

1928 



 

 

 2.Mecze kończące rozgrywki Świętokrzyskiej Halowej Ligi Firm odbędą się  w niżej 

podanych terminach : 

- 8 i 9 luty 2014 roku (sobota i niedziela) 

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

 

3.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. 

  

 4.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/

