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KOMUNIKAT nr 2/WD/IV liga zachodnia/2014-15
z dnia 21.08.2014
Wydziału Dyscypliny Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie

I
Wydział Dyscypliny MZPN nałożył kary za przewinienia w meczach rozegranych w terminie 15-17.08.2014 r.:
Kary finansowe/dyskwalifikacji za kartki żółte i czerwone

IV liga zachodnia
Lp
1

Imię i nazwisko
Dawid Gala

Klub
Cracovia II

Żółta/czerwona
kartka
czerwona

Data
zawodów
17.08.2014

Kara finansowa/
dyskwalifikacji
2 mecze

Wydział Dyscypliny MZPN, po analizie sprawozdania sędziego, postanowił nałożyć karę 2 meczów dyskwalifikacji
(jako trenera i zawodnika) na trenera Filipa Niewidoka (II trener Iskry Klecza) za niesportowe zachowanie w meczu
Niwa Nowa Wieś – Iskra Klecza (16.08.2014) w ramach rozgrywek IV ligi zachodniej.
Podstawa prawna: art. 62 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN

II
Wydział Dyscypliny MZPN, po analizie sprawozdania sędziego z meczu Nowa Proszowianka – Cracovia II
(17.08.2014) upomina kluby, przypominając, iż wchodzenie osób nieuprawnionych na pole gry bez zgody sędziego
jest zabronione. Następne tego typu zdarzenia będą wiązały się z sankcjami dyscyplinarnymi.

III
W związku z licznymi opóźnieniami, Wydział Dyscypliny MZPN przypomina sędziom o obowiązku dotrzymania
terminu wypełnienia sprawozdania sędziowskiego w systemie Extranet. Brak terminowego wypełnienia ww.
sprawozdania opatrzony jest sankcją dyscyplinarną zgodnie z Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN (podstawa
prawna: art.82). Kolejne tego rodzaju sytuacje będą ściśle weryfikowane i spotkają się z karami dyscyplinarnymi.
Przypomina się także, że sędziowie, zgodnie z Uchwałą Zarządu PZPN nr III/50 z 19.03.2014 r., mają obowiązek
wprowadzenia do systemu extranet wyniku meczu w ciągu 15 minut po jego zakończeniu.

IV
Wydział Dyscypliny MZPN informuje, że nie została dokonana opłata za 3. żółtą kartkę zawodnika Piotra Kajdy
(Nowa Proszowianka). Opłata, zgodnie z decyzją zawartą w Komunikacie nr 54 WD, powinna być dokonana do
30.06.2014 r.
Zgodnie z Art. 17 §6 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN "kluby odpowiadają solidarnie i subsydiarnie za kary
pieniężne, nałożone na ich zawodników, trenerów, działaczy, instruktorów, członków sztabu medycznego oraz innych
osób pełniących swoje funkcje z danym meczem lub menedżerów ds. piłkarzy, działających w imieniu klubu lub na
jego rzecz".
Sekretarz Wydziału Dyscypliny MZPN
Bartosz Ryt

Przewodniczący Wydziału Dyscypliny MZPN
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