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Orzeczenie 3/2023 

   

Dotyczy meczu pomiędzy drużynami I LO UKS Floorball Gorzów Wielkopolski a UKS Absolwent 
Siedlec w rozgrywkach Junior Starszy w sezonie 2022/2023. 

   
W dniu 27/05/2022 Wydział Gier i Dyscypliny rozpoczął przyjmowanie zgłoszeń do rozgrywek na sezon 

2022/2023 udostępniając w załączniku plik z informacją o rocznikach zawodników uprawnionych do gry w 

danych kategoriach. Dodatkowo dnia 29/09/2022 do klubów przystępujących do rozgrywek w kategorii Junior 

Starszy został wysłany mail z aktualizacją roczników wynikającą z wprowadzonymi zmianami na Walnym 

Zjeździe w Katowicach. 

Po weryfikacji meczu w kategorii Junior Starszy pomiędzy drużynami I LO UKS Floorball Gorzów Wielkopolski 

a UKS Absolwent Siedlec (JSM08) WGiD ujawnił udział 6 zawodników z rocznika Juniora Młodszego w drużynie 

gości. Dla przypomnienia zawodników może być 6 pod warunkiem, że jeden z nich to bramkarz.  

Zgodnie z Regulaminem Rozgrywek rozdział XXI pkt 2 lit.c „Mecz zostaje zweryfikowany jako przegrany 

walkowerem przez drużynę, która – była reprezentowana przez zawodnika nieuprawnioneg do udziału w tym 

meczu. 

Na podstawie Regulaminu Dyscyplinarnego rozdział IV § 6 pkt 2 lit. g „Klubom, zawodnikom, trenerom, 

działaczom lub osobom działającym w imieniu klubu, którzy popełniają wymienione przewinienia dyscyplinarne 

wymierza się następujące kary: - za wstawienie do gry zawodnika nieuprawnionego, zawieszonego lub 

odbywającego karencję lub dyskwalifikację albo zawodnika pod obcym nazwiskiem – walkower oraz kara 

finansowa w wysokości do 1000zł” Wydział Gier i Dyscypliny postanawia: 

zweryfikować mecz jako walkower na korzyść drużyny I LO UKS Floorball Gorzów Wielkopolski 

wynikiem 5:0, przyznając 3 punkty oraz nałożyć na drużynę UKS Absolwent Siedlec karę określoną w 

Regulaminie Dyscyplinarnym Polskiego Związku Unihokeja w wysokości 500zł.     

Zgodnie z Rozdziałem VI i VII Regulaminu Dyscyplinarnego Polskiego Związku Unihokeja stronom 

postępowania przysługuje odwołanie do organu II instancji, tj. Do Zarządu Polskiego Związku Unihokeja.   
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