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KOMUNIKAT nr 18/WG/KO-MLJS-MLJM/2013-2014
z dnia 27.09.2013
Wydziału Gier Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie

I
Wydział Gier MZPN informuje, że mecz 7. kolejki Klasy Okręgowej Kraków II pomiędzy Pogonią Skotniki a Akademią
Piłkarską 2011 Zabierzów odbędzie się w sobotę 28 września 2013 r. o godz. 16.00, czyli zgodnie z pierwotnie
ustalonym terminarzem.
Wydział Gier MZPN nie wyraził zgody na zmianę terminu na 29.09.2013, gdyż nie została wniesiona opłata
regulaminowa za przełożenie zawodów w terminie krótszym niż 14 dni przed meczem.
Wydział Gier MZPN informuje, że mecz 7. kolejki Klasy Okręgowej Kraków I pomiędzy Leśnikiem Gorenice a Spójnią
Osiek-Zimnodół odbędzie się w sobotę 28 września 2013 r. o godz. 16.00, czyli zgodnie z pierwotnie ustalonym
terminarzem.
Wydział Gier MZPN nie wyraził zgody na zmianę terminu na godz. 11.00, gdyż o planowanej zmianie terminu nie
został powiadomiony przeciwnik, co jest wymogiem regulaminowym.

II
Wydział Gier MZPN wyraził zgodę na zmianę terminów zawodów Małopolskiej Ligi Juniorów Starszych:
8. kolejka: Strażak Mokrzyska - Krakus Nowa Huta, zmiana z 5.10 na 6.10.2013, godz. 10.30
10. kolejka: Strażak Mokrzyska - Termalica Bruk-Bet Nieciecza, zmiana z 19.10 na 20.10.2013, godz. 11.00

III
Wydział Gier MZPN unieważnił zawody Małopolskiej Ligi Juniorów Młodszych pomiędzy Wisłą Kraków a Popradem
Muszyna (7.09.2013), zakończone wynikiem 0-1. Wyznaczony został nowy termin meczu: 14 października 2013 r.
o godz. 14.30 (poniedziałek).
Zgodnie z terminarzem, zawody pierwotnie zostały wyznaczone na 7.09.2013 o godz. 11. Na prośbę drużyny gości,
oba zespoły uzgodniły nowy termin (7.09.2013, godz. 9.00), ale gospodarz meczu (Wisła) nie wystąpił do WG MZPN
z wnioskiem formalnym. Zawody rozpoczęły się bez sędziów związkowych (wyznaczonych na godz. 11), na początku
prowadził je drugi trener Popradu, a od 18. minuty sędzia związkowy Paweł Sikora (wyznaczony jako asystent), a jako
asystenci drugi trener Popradu i przedstawiciel Wisły.
Zgodnie z Przepisami gry w piłkę nożną i Postanowieniami PZPN (Art. 5 ust. 24), sędzia, który rozpoczął zawody,
powinien je doprowadzić do końca. Wyjątek stanowi jedynie przypadek nagłej niedyspozycji sędziego,
uniemożliwiającej mu dalsze prowadzenie zawodów. Nic takiego nie nastąpiło, w związku z tym postanowiono jak na
wstępie.
WG MZPN wystąpił do Wydziału Dyscypliny MZPN z wnioskiem o wyciągnięcie konsekwencji dyscyplinarnych wobec
organizatora zawodów i sędziego zawodów.
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