Małopolski Związek Piłki Nożnej
31-158 Kraków, ul. Krowoderska 74
tel/fax: 12 632 66 00 / 12 632 68 00 e-mail: wydzial.gier@mzpnkrakow.pl
REGON: 001188164
NIP: 6761067050

KOMUNIKAT nr 48/WG/KO-MLJS/2013-2014
z dnia 8.11.2013
Wydziału Gier Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie

I
Wydział Gier MZPN po przeanalizowaniu sprawozdania z zawodów piłki nożnej rozegranych 20.10.2013 w Klasie
Okręgowej Kraków III pomiędzy Rokitą Kornatka a Czarnymi Staniątki, postanowił wynik z boiska 0-2 zweryfikować
jako walkower 3-0 na korzyść Rokity.
W rozegranych zawodach w drużynie Czarnych wystąpił od 85. minuty zawodnik Jarosław Juras, który 19.10.2013
uczestniczył w zawodach innej drużyny Czarnych w wymiarze 50 minut (B klasa wielicka: Wieliczanka - Czarni II
Staniątki).
Stanowi to naruszenie „Regulaminu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo IV ligi i niższych klas MZPN na sezon
2013/2014” - § 10 ust. 2 pkt e:
§ 10
2. Klub posiadający drużyny w kilku klasach rozgrywkowych może wystawić swoich zawodników do gry o mistrzostwo
poszczególnych klas zgodnie z następującymi zasadami:
e. jeżeli zawodnik brał udział w spotkaniu mistrzowskim lub pucharowym w wymiarze przekraczającym połowę czasu
gry może wystąpić w kolejnym spotkaniu innej drużyny swego klubu, dopiero po upływie 48 godzin od zakończenia
tego meczu (przepis ten nie dotyczy bramkarzy).
Podstawa prawna:
"Regulamin rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo IV ligi i niższych klas MZPN na sezon 2013/2014" - § 15, ust. 5 pkt g.
Od powyższej decyzji przysługuje odwołanie do Związkowej Komisji Odwoławczej przy MZPN w terminie 14 dni od
otrzymania powiadomienia i wpłaceniu kaucji (Uchwała nr 24/Z/2013 z 24.07.2013 Zarządu MZPN). Nieopłacony
protest nie będzie rozpatrywany. Odwołanie należy złożyć poprzez Wydział Gier MZPN.

II
Wydział Gier MZPN wyraził zgodę na zmianę terminów następujących zawodów:
Małopolska Liga Juniorów Starszych
13. kolejka: Garbarnia Kraków - Krakus Nowa Huta, 9.11.2013, zmiana godziny - z 11.00 na 10.00 i zmiana boiska
(sztuczne boisko Com-Com Zone, gospodarzem Garbarnia)
13. kolejka: Hutnik Nowa Huta - Dunajec Nowy Sącz, 8.11.2013, zmiana godziny - z 13.00 na 14.00 i zmiana boiska (TS
Węgrzce)
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