Małopolski Związek Piłki Nożnej
31-216 Kraków, ul. Solskiego 1
tel/fax: 12 632 66 00,
REGON: 001188164

e-mail: wydzial.dyscypliny@mzpnkrakow.pl
NIP: 6761067050

KOMUNIKAT nr 3 (KO Kraków 1 i 2, MLJS/2017-18)
z dnia 24.08.2017
Wydziału Dyscypliny Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie

Klasa Okręgowa Kraków 1
Wydział Dyscypliny Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, rozpoznając następujące sprawy w dniu 23 sierpnia 2017
roku, postanowił:
- po analizie sprawozdania sędziego, orzec karę pieniężną w kwocie 100 zł (słownie: sto złotych) wobec klubu Orzeł
Iwanowice jako konsekwencję otrzymania kartek przez 5 zawodników klubu w meczu Orzeł Iwanowice Słomniczanka (20.08.2017) w ramach rozgrywek klasy okręgowej Kraków 1.
Podstawa prawna: § 18 pkt. 4a Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o mistrzostwo IV ligi i niższych klas
Małopolskiego Związku Piłki Nożnej na sezon 2017/2018.
- po analizie sprawozdania sędziego, orzec karę 1 meczu dyskwalifikacji oraz dodatkową karę pieniężną w kwocie
100 zł wobec kierownika drużyny Artura Dydlińskiego (Słomniczanka Słomniki) usuniętego z ławki rezerwowych w
meczu Orzeł Iwanowice - Słomniczanka (20.08.2017) w ramach rozgrywek klasy okręgowej Kraków 1, za
krytykowanie decyzji sędziego z użyciem słów powszechnie uznanych za obraźliwe.
Podstawa prawna: art. 62 § 1 w związku z art. 62 § 4 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN
- po analizie sprawozdania sędziego, orzec karę pieniężną w kwocie 100 zł (słownie: sto złotych) wobec klubu
Przemsza Klucze jako konsekwencję otrzymania kartek przez 5 zawodników klubu w meczu Piliczanka Pilica Przemsza Klucze (20.08.2017) w ramach rozgrywek klasy okręgowej Kraków 1.
Podstawa prawna: § 18 pkt. 4a Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o mistrzostwo IV ligi i niższych klas
Małopolskiego Związku Piłki Nożnej na sezon 2017/2018.
- po analizie sprawozdania sędziego z meczu Piliczanka Pilica - Przemsza Klucze (20.08.2017) w ramach rozgrywek
klasy okręgowej Kraków I, orzec kary:
* 4 meczów dyskwalifikacji oraz 200 zł dodatkowej kary pieniężnej wobec zawodnika Przemszy Klucze - Grzegorza
Majcherkiewicza wykluczonego po zakończeniu spotkania za uderzenie przeciwnika pięścią w twarz.
Podstawa prawna: art. 61 § 2 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN oraz art. 5 § 5 RD PZPN
* 4 meczów dyskwalifikacji oraz 200 zł dodatkowej kary pieniężnej wobec zawodnika Piliczanki Pilica- Łukasza
Musialskiego wykluczonego po zakończeniu spotkania za uderzenie przeciwnika pięścią w twarz.
Podstawa prawna: art. 61 § 2 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN oraz art. 5 § 5 RD PZPN
- Wszcząć postępowanie wyjaśniające w sprawie spotkania Piliczanka Pilica - Przemsza Klucze (20.08.2017):
* wezwać do złożenia zeznań sędziego spotkania Piliczanka Pilica - Przemsza Klucze (20.08.2017) Macieja Kostera
na okoliczność szczegółowego opisania sytuacji po zakończeniu spotkania, tj. uderzenia jednego z zawodników gości
przez kibiców gospodarzy, którzy wtargnęli na boisko po zakończeniu zawodów, opisanej w sprawozdaniu. Zeznania
należy przesłać na adres e-mail: wydzial.dyscypliny@mzpnkrakow.pl do dnia 30 sierpnia 2017 roku, pod rygorem
pominięcia stanowiska.
* wezwać do złożenia wyjaśnień Michała Błaszkiewicza - kierownika drużyny Piliczanka Pilica dotyczących
spotkania Piliczanka Pilica - Przemsza Klucze (20.08.2017) na okoliczność szczegółowego opisania sytuacji po

zakończeniu spotkania, tj. uderzenia jednego z zawodników gości przez kibiców gospodarzy, którzy wtargnęli na
boisko po zakończeniu zawodów, opisanej w sprawozdaniu.

Klasa Okręgowa Kraków 2
Wydział Dyscypliny Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, rozpoznając następujące sprawy w dniu 23 sierpnia 2017
roku, postanowił:
- po analizie sprawozdania sędziego, orzec karę pieniężną w kwocie 200 zł (słownie: dwieście złotych) wobec klubu
Kaszowianka Kaszów jako konsekwencję otrzymania kartek przez 7 zawodników klubu w meczu AP Kmita Zabierzów
- Kaszowianka (19.08.2017) w ramach rozgrywek Klasy okręgowej Kraków 2.
Podstawa prawna: § 18 pkt. 4a Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o mistrzostwo IV ligi i niższych klas
Małopolskiego Związku Piłki Nożnej na sezon 2017/2018.
- po analizie sprawozdania sędziego, orzec karę 1 meczu dyskwalifikacji oraz dodatkową karę pieniężną w kwocie
100 zł wobec trenera Kaszowianki Kaszów - Roberta Stanuli usuniętego z ławki rezerwowych za podważanie decyzji
arbitra w meczu AP Kmita Zabierzów - Kaszowianka (19.08.2017) w ramach rozgrywek Klasy okręgowej Kraków II.
Podstawa prawna: art. 62 § 1 w związku z art. 62 § 4 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN

Małopolska Liga juniorów Starszych – A1
Wydział Dyscypliny Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, rozpoznając następujące sprawy w dniu 23 sierpnia 2017
roku, postanowił:
- po analizie sprawozdania sędziego, orzec karę pieniężną w kwocie 100 zł (słownie: sto złotych) wobec klubu Unia
Tarnów za brak zapewnienia opieki medycznej w spotkaniu Unia Tarnów - Puszcza Niepołomice (20.08.2017)
Podstawa prawna: §17 ust. 5 Regulaminu Młodzieżowych Rozgrywek Piłkarskich Juniorów, Trampkarzy i
Młodzików Małopolskiego Związku Piłki Nożnej na sezon 2017/2018.
- po analizie sprawozdania sędziego, wszcząć postępowanie dyscyplinarne i wezwać do złożenia wyjaśnień zawodnika
Dawida Górskiego (Puszcza Niepołomice) wykluczonego w meczu Unia Tarnów - Puszcza Niepołomice (20.08.2017)
na okoliczność opisu sytuacji po której zawodnik został wykluczony. Wyjaśnienia należy przesłać na adres e-mail:
wydzial.dyscypliny@mzpnkrakow.pl do dnia 30 sierpnia 2017 roku, pod rygorem pominięcia stanowiska.
- po analizie wniosku MKS Limanovia Limanowa, o skrócenie kary 2 meczów dyskwalifikacji orzeczonej (na podstawie
art. 61 § 1 RD PZPN) w komunikacie nr 108/WD/2016-2017 wobec zawodnika Bartłomieja Żurka, WD MZPN
pozostawił wniosek bez rozpoznania z pouczeniem o treści przepisu art. 63 § 7 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN,
stanowiącego, iż bieg kar, polegający na automatycznej dyskwalifikacji w wymiarze określonym liczbą meczów,
rozpoczyna się od meczu następującego po udzieleniu ostrzeżenia (żółtej kartki) lub wykluczenia (czerwonej kartki).
Od kar tych nie można wnieść odwołania. Kary te nie mogą być zmniejszone, zawieszone lub darowane.

INNE
Wydział Dyscypliny Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, rozpoznając następujące sprawy w dniu 23 sierpnia 2017
roku, postanowił:
- po analizie wniosku klubu PUKS KAROL Wadowice o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, postanowił wszcząć
postępowanie wyjaśniające i wezwać do złożenia wyjaśnień klub Boronowianka Kraków na okoliczność przyjęcia na
treningi w czerwcu 2017 oraz udziału w turnieju w Jarocinie w dniach 24-25 czerwca 2017 roku zawodników klubu
PUKS – KAROL Wadowice rocznika 2004 – Filipa Piwowarczyka i Wiktora Pitucha, bez porozumienia z klubem w
którym zawodnicy Ci byli w tym czasie zrzeszeni. Wyjaśnienia należy przesłać na adres e-mail:
wydzial.dyscypliny@mzpnkrakow.pl do dnia 30 sierpnia 2017 roku, pod rygorem pominięcia stanowiska.

Kary finansowe/dyskwalifikacji za kartki żółte i czerwone

Klasa okręgowa - Kraków 1
Lp
1
2
3

Imię i nazwisko

Klub

Michał Raczyński
Grzegorz Majcherkiewicz
Łukasz Musielski

Przebój Wolbrom
Przemsza Klucze
Piliczanka Pilica

Żółta/czerwona
kartka
3 żółta
czerwona
czerwona

Data
zawodów
19.08.2017
20.08.2017
20.08.2017

Kara finansowa/
dyskwalifikacji
40 zł
4 mecze
4 mecze

Kary finansowe/dyskwalifikacji za kartki żółte i czerwone

Klasa okręgowa - Kraków 2
Lp
1

Imię i nazwisko
Damian Żychowski

Klub
Nadwiślan Kraków

Żółta/czerwona
kartka
3 żółta

Data
zawodów
19.08.2017

Kara finansowa/
dyskwalifikacji
40 zł

Kary dyskwalifikacji za kartki żółte i czerwone

Małopolska Liga Juniorów Starszych
Lp
1

Imię i nazwisko
Dawid Górski

Klub
Puszcza Niepołomice

Sekretarz Wydziału Dyscypliny MZPN
Maciej Jastrząb

Żółta/czerwona
kartka
czerwona

Data
zawodów
20.08.2017

Kara finansowa/
dyskwalifikacji
w toku

Przewodniczący Wydziału Dyscypliny MZPN
Bartosz Ryt

Pouczenie: Od powyższego orzeczenia stronie/stronom przysługuje prawo do złożenia odwołania do Związkowej
Komisji Odwoławczej MZPN za pośrednictwem Wydziału Gier MZPN w terminie 14 dni od dnia opublikowania
niniejszego orzeczenia po wpłaceniu kaucji pieniężnej w wysokości określonej w Uchwale nr 23/Z/2017 z dnia 11 lipca
2017 r. Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie. Kaucję należy uiścić na rachunek bankowy MZPN.

