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KOMUNIKAT ŚHLF Nr 4/2014-2015
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 24 i 25 stycznia 2015 roku nałożonych
przez Komisję Ligi na podstawie opisów sędziów prowadzących zawody :
II Liga ŚHLF Grupa „B” :
Paweł Gawęcki (PHU Wojda Zeimmery) – za czerwoną kartkę nałożono karę
dyskwalifikacji 3 meczów w rozgrywkach Św. Halowej Ligi Firm. Zawodnik odbędzie karę
dyskwalifikacji w meczach II ligi ŚHLF. Bieg kary od dnia 29.01.2015 r. Dodatkowo Komisja
Ligi skierowała wniosek do Wydziału Dyscypliny o wszczęcie postępowania wyjaśniającego
i dyscyplinarnego wobec czynnego zawodnika zarejestrowanego w strukturach
Świętokrzyskiego ZPN Paweł Gawęcki (KS NIDZIANKA Bieliny).
Kapitanowie lub kierownicy drużyn po meczach powinni weryfikować zapisy
w protokołach sędziowskich, sprawdzając, czy odpowiednim zawodnikom przypisano
żółte i czerwone kartki oraz potwierdzić strzelców bramek.
2.Ostatnie dwie kolejki meczów w rozgrywkach Świętokrzyskiej Halowej Ligi Firm
odbędą się w niżej podanych terminach :
- 7 i 8 luty 2015 roku
- 14 i 15 luty 2015 roku (ostatni termin rozgrywek ŚHLF)
3.Organizatorzy informują, że mając na uwadze dotychczasową dobrą współpracę pomiędzy
Dyrekcją ZSP Nr 1 a Świętokrzyskim Związkiem Piłki Nożnej (wynajem hali sportowej w celu
przeprowadzenia rozgrywek Świętokrzyskiej Halowej Ligi Firm), apelujemy do uczestników
o poszanowanie urządzeń i wyposażenia znajdującego się w szatniach i w hali sportowej.
Zawodnikom wszystkich drużyn przypominamy o zmianie obuwia na sportowe po wejściu
na parkiet hali sportowej.
4.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

