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KOMUNIKAT nr 8/WG/KO Kraków/2015-16
z dnia 16.10.2015
Wydziału Gier Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie

I
Wydział Gier MZPN informuje, że decyzją Komisji ds. Licencji Klubowych MZPN Klub Sportowy Dalin Myślenice
otrzymał licencję upoważniającą do rozgrywania meczów Klasy Okręgowej w roli gospodarza na obiekcie "Sport
Myślenice Sp. z o.o." w Myślenicach, ul. Zdrojowa 9 (sztuczna nawierzchnia).
KS Dalin posiada również licencję na własne boisko trawiaste przy ul. Zdrojowej 7a.

II
Wydział Gier MZPN zweryfikował wynik meczu 7. kolejki Klasy Okręgowej Kraków III rozegranego 26.09.2015 r.
pomiędzy Tempem Rzeszotary a Rabą Dobczyce z uzyskanego na boisku 3-2 na walkower 0-3 na niekorzyść Raby, a
także wynik meczu 8. kolejki Klasy Okręgowej Kraków III rozegranego 3.10.2015 r. pomiędzy Rabą Dobczyce a
Targowianką Targowisko z uzyskanego na boisku 2-1 na walkower 0-3 na niekorzyść Raby Dobczyce.
W zespole Raby Dobczyce wystąpili w ww. meczach Arkadiusz Dudek i Szczepan Hyży; w poprzednich zawodach
(19.09.2015) otrzymali oni 3. żółtą kartkę, która nie została opłacona, co stanowi naruszenie Regulaminu rozgrywek
piłkarskich IV ligi i niższych klas MZPN na sezon 2015/16 - § 18 ust. 5 oraz § 15 ust. 5 g.
Zgodnie z Regulaminem rozgrywek piłkarskich IV ligi i niższych klas MZPN na sezon 2015/2016, § 18 pkt 5:
Aby zawodnik zobowiązany do zapłaty kary pieniężnej z powodu kolejnych żółtych kartek mógł uczestniczyć w
następnym meczu mistrzowskim wpłata za kartki musi zostać dokonana na rzecz organu prowadzącego rozgrywki
przed rozpoczęciem tego meczu. Kserokopia dowodu wpłaty musi być niezwłocznie dostarczona organowi
prowadzącemu rozgrywki (bezpośrednio, faksem lub drogą elektroniczną). W przypadku braku dowodu wpłaty
Wydział/Komisja Gier zweryfikuje zawody jako walkower na niekorzyść danego klubu.
Wydział Gier MZPN, jako organ prowadzący rozgrywki Klasy Okręgowej Kraków III, stwierdza, że przed rozpoczęciem
meczów z udziałem Raby Dobczyce w dniu 26.09.2015 i 3.10.2015, kserokopia dowodu wpłaty nie została
dostarczona przez klub. Również w wyniku wezwania Klubu do okazania dowodu wpłaty (Komunikat WG MZPN nr 6 z
8.10.2015) nie został dostarczony wiarygodny dokument poświadczający dokonanie wpłaty. Z informacji
przekazanych przez Księgowość MZPN wynika, że wpłata za kartki została dokonana 9.10.2015 i w tym samym dniu
wpłynęła na konto MZPN.
Od powyższej decyzji przysługuje odwołanie do Związkowej Komisji Odwoławczej przy MZPN w terminie 14 dni od
otrzymania powiadomienia i wpłaceniu kaucji w wysokości 300 zł (Uchwała nr 14/Z/2015 z 23.07.2015 Zarządu
MZPN). Nieopłacone odwołanie nie będzie rozpatrywane. Odwołanie należy złożyć poprzez Wydział Gier MZPN.
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