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1. żółte kartki: 

1 kartka – bez konsekwencji 

2 kartka – bez konsekwencji 

3 kartka – płatna 20 zł i kara jednego meczu (jak nie zapłaci to nie gra w następnym meczu) 

4 kartka – bez konsekwencji 

5 kartka i każda następna – płatna 20 zł i kara jednego meczu 

 

2. czerwona kartka – 10 zł i: 

a) faul taktyczny – powstrzymanie rywala przed uzyskaniem gola, w tym: dotknięcie ręką, podłożenie nogi, przytrzymanie rywala za 

koszulkę lub „delikatny” faul nie narażający przeciwnika na kontuzję – 1 mecz kary 

b) faul taktyczny – powstrzymanie rywala przed uzyskaniem gola, w tym: faul narażający przeciwnika na kontuzję, brutalne wejście – 

od 2 do 5 meczy kary 

c) wobec sędziego, przedstawiciela ligi, organizatora – wyzywanie, wulgaryzmy, zastraszanie, gesty uwłaczające honor – od  4 meczy 

kary do odsunięcia dożywotniego z rozgrywek i kara finansowa od 100zł do 1000zł 

d) wobec sędziego, przedstawiciela ligi, organizatora – naruszenie nietykalności cielesnej lub fizycznej, w tym przytrzymanie, klepanie, 

odepchnięcie, uderzenie lub  – od  3 meczy kary do odsunięcia dożywotniego z rozgrywek i kara finansowa od 500zł do 2000zł 

e) udział w bójce (nawet odpychanie się) – od 5 meczy kary do odsunięcia dożywotniego z rozgrywek i kara finansowa od 300zł do 

1000zł 

 

3. kary poza boiskiem – jeżeli zawodnik w czasie rozgrywek lub poza nimi (nawet na ulicy) użyje wulgaryzmów, wyzwisk, zastraszania, czy też 

naruszenia nietykalności cielesnej  wobec sędziego, kierownika ligi, przedstawicieli ligi, innych zawodników lub organizatora – od 5 meczy kary 

do odsunięcia dożywotniego z rozgrywek i kara finansowa od 300zł do 2000zł 

 
 


