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Do sezonu rozgrywkowego 2013/2014  przystąpiła następująca liczba zespołów: 

 

 W A  Klasie senior – 12 zespołów 

 W A  Klasie junior –7 zespołów 

 W lidze U-17 junior mł  97r – 4 zespoły 

 W lidze U -16 junior mł 98r -6 zespołów 

 W  lidze trampkarzy U15 rocznik 99r -7 zespołów   

 

 Po rundzie jesiennej w obecnym sezonie na czele w poszczególnych rozgrywkach znajdują się: 

 

W A Klasie –Wisła Główina  29pkt. 

W A Klasie junior – Stegny Wyszogród 16pkt. 

W lidze U-17 junior mł. – Zryw Bielsk 18 pkt. 

W lidze U 16 junior mł. – Huragan Bodzanów 26 pkt. 

W Lidze trampkarzy U-15 – Amator Maszewo 18pkt. 

 

W A Klasie senior po rundzie jesiennej zanotowano  6 walkowerów w następujących meczach:  

 

 I kolejka  -POGOŃ SŁUPIA –LWÓWIANKA LWÓWEK : gra zawodnika z karą za czerwone kartki w 

Pogoni Słupia. 

III kolejka -LKS ISKRA KOZŁOWO- SPARTA MOCHOWO  : nieuprawniony zawodnik w Sparcie 

Mochowo. 

IV kolejka -KASZTELAN BIAŁE BŁOTO – ZORZA SZCZAWIN : brak młodzieżowca od 82 minuty  w 

Zorzy Szczawin. 

VIII kolejka POGÓŃ SŁUPIA – BŁYSKAWICA LUCIEŃ : gra zawodnika z karą za 4 żółte kartki w 

zespole Błyskawicy Lucień. 

IX kolejka- KORMORAN ŁĄCK-CZARNI REMPIN: gra zawodnika z karą za 4 żółte kartki w zespole 

Czarni Rempin. 

XI kolejka –KASZTELAN BIAŁE BŁOTO-ISKRA KOZŁOWO :zdekompletowanie drużyny Iskry 

Kozłowo poniżej 7 zawodników. Wynik pozostał z boiska. 

 

W A Klasie junior po rundzie jesiennej zanotowano 3 walkowery w następujących meczach:  

  

I kolejka -STEGNY WYSZOGRÓD – SPARTA MOCHOWO : nieuprawniony zawodnik w  Sparcie 

Mochowo. 

III kolejka -WICHER CIESZEWO –SPARTA MOCHOWO :  nieuprawniony zawodnik w     Sparcie 

Mochowo. 

IV kolejka -SPARTA MOCHOWO –LWÓWIANKA LWÓWEK : drużyna  Lwówianki Lwówek  nie 

przybyła na zawody. 

 

W lidze U-17 junior mł. po rundzie jesiennej zanotowano 1 walkower. 

 

VI kolejka -ZRYW BIELSK – ORZEŁ GOLESZYN: drużyna Orła Goleszyn nie przybyła na mecz.  

 

W lidze U-16 junior mł. po rundzie jesiennej nie zanotowano walkowerów. 

 

 



 

W lidze Trampkarzy U-15 (99r) po rundzie jesiennej zanotowano 2 walkowery 

 

II kolejka –ZRYW BIELSK – STOCZNIOWIEC PŁOCK: nieuprawniony zawodnik  w zespole Zrywu 

Bielsk. 

VI kolejka – STEGNY WYSZOGRÓD- ORZEŁ GOLESZYN:  drużyna Orła Goleszyn nie stawiła się na 

mecz. 

 

Za w/w zdarzenia wymierzono kary zgodnie z regulaminem MZPN. Ponadto wnioskowano do Wydziału 

Dyscypliny o zastosowanie kar wobec trenerów którzy nie posiadali licencji trenerskiej a prowadzili zespoły 

oraz dla trenerów którzy byli wpisywani do protokołów a fizycznie ich nie było na zawodach . 

 

 

 

 

 

 


