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Kraków,

Komunikat
WD.MZPN/57/18-19
z posiedzenia Wydziału Dyscypliny MZPN w dniu 22 maja 2019 roku
Wydział Dyscypliny Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, w składzie:
Bartosz Ryt – Przewodniczący WD MZPN
Maciej Jastrząb – Sekretarz WD MZPN
Wiesław Bartosik– Członek WD MZPN
Władysław Bobek – Członek WD MZPN
Mirosław Szulc – Członek WD MZPN
postanowił, co następuje:
III LIGA
LP.

1

OBWINIONY

PODLASIE BIAŁA
PODLASKA

PRZEWINIENIE
DYSCYPLINARNE
Otrzymanie kartek
przez co najmniej 5
zawodników klubu
w danym spotkaniu

MECZ, KTÓREGO
DOTYCZY
SPRAWA
Soła Oświecim Podlasie Biała
Podlaska
(18.05.2019)

ORZECZENIE

Kara pieniężna w
kwocie 100 zł

PODSTAWA PRAWNA

§ 18 pkt. 5a Regulaminu Rozgrywek
Piłkarskich o mistrzostwo III ligi na
sezon 2017/2018.

UZASADNIENIE

Kolejne w sezonie przewinienie z § 18 pkt. 5a
Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o mistrzostwo
III ligi na sezon 2017/2018.
5 zawodników obwinionego klubu zostało
ukaranymi kartkami.
Ustalono na podstawie sprawozdania sędziowskiego.
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WÓLCZANKA WÓLKA
PEŁKIŃSKA

Brak zapewnienia
porządku i
bezpieczeństwa

Wólczanka
Wólka Pełkińska
- Sokół Sieniawa
(19.05.2019)

W postępowaniu.

Art. 64 § 1 Regulaminu
Dyscyplinarnego PZPN

Postępowanie prowadzone na wniosek Komisji ds.
Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich MZPN.
Wezwanie do złożenia wyjaśnień na okoliczność
zachowania opisanego w sprawozdaniu
sędziowskim. Wyjaśnienia należy przesłać na adres

Pouczenie: Na podstawie § 22 ust. 7 Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo III Ligi na sezon 2018/2019, od orzeczenia organu dyscyplinarnego I instancji, kończącego postępowanie w sprawie, przysługuje odwołanie do organu II instancji
– Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN, w terminie 3 dni od daty doręczenia decyzji z pisemnym uzasadnieniem (publikacji komunikatu). Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał orzeczenie. Rozpatrzenie odwołania od orzeczenia
dyscyplinarnego jest uzależnione od wpłaty kaucji w wysokości określonej w § 22 ust. 9 Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo III Ligi na sezon 2018/2019, w kwocie 300 zł od odwołań osób fizycznych, 500 zł – klubów III ligi.

Strona 2 z
22.05.2019 r.

3

Kraków,

wydzial.dyscypliny@mzpnkrakow.pl do dnia
28.05.2019 r. pod rygorem pominięcia.
3

4

STAL RZESZÓW

SPARTAKUS DALESZYCE

Brak zapewnienia
porządku i
bezpieczeństwa

Brak zapewnienia
porządku i
bezpieczeństwa

Stal Rzeszów –
KSZO Ostrowiec
(19.05.2019)

Kara pieniężna w
kwocie 400 zł

Spartakus
Daleszyce –
Wisła
Sandomierz

Kara pieniężna w
kwocie 200 zł

Art. 64 § 1 Regulaminu
Dyscyplinarnego PZPN w związku
art. 50 Regulaminu
Dyscyplinarnego PZPN

Postępowanie prowadzone na wniosek Komisji ds.
Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich MZPN.

Art. 64 § 1 Regulaminu
Dyscyplinarnego PZPN w zw. z art.
50 Regulaminu Dyscyplinarnego
PZPN

Postępowanie prowadzone na wniosek Komisji ds.
Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich MZPN.

Kara jako konsekwencja kolejnego w tym sezonie
naruszenia przepisów dotyczących zapewnienia
porządku i bezpieczeństwa na stadionie w trakcie
imprezy, w sposób opisany przez delegata, w tym
jako konsekwencja zachowania kibiców gospodarzy.

Kara jako konsekwencja kolejnego w tym sezonie
naruszenia przepisów dotyczących zapewnienia
porządku i bezpieczeństwa na stadionie w trakcie
imprezy, w sposób opisany przez delegata, w tym
jako konsekwencja zachowania kibiców gospodarzy

5

STAL KRAŚNIK

Wniosek o
odstąpienie od
wymierzenia kar
dyskwalifikacji z
automatu

Stal Kraśnik KSZO Ostrowiec
Świętokrzyski
(5.05.2019 rok)

Odmowa
odstąpienia od
wymierzenia kary
dyskwalifikacji z
automatu

Art. 48 Regulaminu
Dyscyplinarnego PZPN

Wniosek klubu rozpoznany negatywnie. Kary
opisane w sprawozdaniu sędziowskim, w raporcie
obserwatora spotkania zostały opisane jako kary
słuszne. W związku z powyższym brak podstaw do
zmiany decyzji sędziego spotkania, ze względu na
brak rażącego naruszenia przepisów gry w piłkę
nożną przy ocenie tych sytuacji przez zespół
sędziowski.
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KXXXX KXXX (STAL
KRAŚNIK)

Wykluczenie
(bezpośrednia
czerwona kartka)

Stal Kraśnik Chełmianka
Chełm
(12.05.2019)

Kara 4 meczów
dyskwalifikacji
oraz dodatkowa
kara pieniężna w
kwocie 300 zł

Art. 61 § 2 Regulaminu
Dyscyplinarnego PZPN

Kara orzeczona jako konsekwencja gwałtownego
uderzenia przeciwnika głową poza przerwą w grze.
Przesłane wyjaśnienia uznano za niewiarygodne.
Kara opisana w raporcie obserwatora spotkania jako
kara słuszna. W związku z powyższym brak podstaw
do zmiany decyzji sędziego spotkania.

INNE

Pouczenie: Na podstawie § 22 ust. 7 Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo III Ligi na sezon 2018/2019, od orzeczenia organu dyscyplinarnego I instancji, kończącego postępowanie w sprawie, przysługuje odwołanie do organu II instancji
– Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN, w terminie 3 dni od daty doręczenia decyzji z pisemnym uzasadnieniem (publikacji komunikatu). Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał orzeczenie. Rozpatrzenie odwołania od orzeczenia
dyscyplinarnego jest uzależnione od wpłaty kaucji w wysokości określonej w § 22 ust. 9 Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo III Ligi na sezon 2018/2019, w kwocie 300 zł od odwołań osób fizycznych, 500 zł – klubów III ligi.
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OBWINIONY

PRZEWINIENIE
DYSCYPLINARNE

MECZ, KTÓREGO
DOTYCZY
SPRAWA

ORZECZENIE

Kraków,

PODSTAWA PRAWNA

UZASADNIENIE
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SĘDZIA ASYSTENT NR 1
– ŁXXXXX MXXXX -

Rażące naruszenie
norm etycznomoralnych,
niesportowa
postawa

Stal Kraśnik Chełmianka
Chełm
(12.05.2019)

Kara 6 miesięcy
dyskwalifikacji w
zawieszeniu na
okres próby
wynoszący 2 lata
oraz dodatkowa
kara pieniężna w
kwocie 500 zł

Art. 137 § 1 w związku z art. 110
Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN
w związku z art. 46 § 1 lit. a w
związku z art. 5 § 5 Regulaminu
Dyscyplinarnego PZPN

Kara orzeczona jako konsekwencja wybitnie
niesportowego zachowania, naruszenia norm
etyczno-moralnych. Wydział Dyscypliny MZPN
uwzględnił wniosek Obwinionego o dobrowolne
poddanie się karze oraz uwzględnił zaproponowany
przez Obwinionego wymiar kary. Wydział Dyscypliny
MZPN
uznał,
iż
okoliczności
popełnienia
przewinienia
nie
budzą
wątpliwości,
cele
postępowania zostaną osiągnięte, a wysokość kary
będzie
adekwatna
do
wagi
przewinienia
dyscyplinarnego.
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SĘDZIA ASYSTENT NR 2
– ŁXXXXX SXXXXX

Rażące naruszenie
norm etycznomoralnych,
niesportowa
postawa

Stal Kraśnik Chełmianka
Chełm
(12.05.2019)

Kara 3 miesięcy
dyskwalifikacji w
zawieszeniu na
okres próby
wynoszący 1 rok
oraz dodatkowa
kara pieniężna w
kwocie 500 zł

Art. 137 § 1 w związku z art. 110
Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN
w związku z art. 46 § 1 lit. a w
związku z art. 5 § 5 Regulaminu
Dyscyplinarnego PZPN

Kara orzeczona jako konsekwencja wybitnie
niesportowego zachowania, naruszenia norm
etyczno-moralnych. Wydział Dyscypliny MZPN
uwzględnił wniosek Obwinionego o dobrowolne
poddanie się karze oraz uwzględnił zaproponowany
przez Obwinionego wymiar kary. Wydział
Dyscypliny MZPN uznał, iż okoliczności popełnienia
przewinienia nie budzą wątpliwości, cele
postępowania zostaną osiągnięte, a wysokość kary
będzie adekwatna do wagi przewinienia
dyscyplinarnego.

9

OBSERWATOR RXXXX
RXXXXXXX

Rażące naruszenie
norm etycznomoralnych,
niesportowa
postawa

Stal Kraśnik Chełmianka
Chełm
(12.05.2019)

W postępowaniu.

Art. 110 Regulaminu
Dyscyplinarnego PZPN

Wezwanie do złożenia wyjaśnień na okoliczność
opisaną w piśmie Stal Kraśnik. Wyjaśnienia należy
przesłać na adres
wydzial.dyscypliny@mzpnkrakow.pl do dnia
28.05.2019 r. pod rygorem pominięcia.

Sekretarz WD MZPN:

Przewodniczący WD MZPN:

Maciej Jastrząb

Bartosz Ryt

Pouczenie: Na podstawie § 22 ust. 7 Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo III Ligi na sezon 2018/2019, od orzeczenia organu dyscyplinarnego I instancji, kończącego postępowanie w sprawie, przysługuje odwołanie do organu II instancji
– Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN, w terminie 3 dni od daty doręczenia decyzji z pisemnym uzasadnieniem (publikacji komunikatu). Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał orzeczenie. Rozpatrzenie odwołania od orzeczenia
dyscyplinarnego jest uzależnione od wpłaty kaucji w wysokości określonej w § 22 ust. 9 Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo III Ligi na sezon 2018/2019, w kwocie 300 zł od odwołań osób fizycznych, 500 zł – klubów III ligi.

