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KOMUNIKAT nr 2/WD/III liga/2015-16
z dnia 14.08.2015
Wydziału Dyscypliny Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie

Wydział Dyscypliny MZPN nałożył kary za przewinienia w meczach rozegranych w terminie 8-9.08.2015 r.:
Kary finansowe/dyskwalifikacji za kartki żółte i czerwone

III liga małopolsko-świętokrzyska
Lp
1
2

Imię i nazwisko
Jakub Kozłowski
Marcin Drzymont

Klub
Wisła Sandomierz
Soła Oświęcim

Żółta/czerwona
kartka
czerwona
czerwona

Data
zawodów
9.08.2015
8.08.2015

Kara finansowa/
dyskwalifikacji
1 mecz
1 mecz

Wydział Dyscypliny MZPN, po analizie sprawozdania sędziego, postanowił wszcząć postępowanie wyjaśniające w
sprawie nieobecności w strefie technicznej gospodarzy trenera wpisanego do protokołu - Marcina Manelskiego w
spotkaniu Poprad Muszyna – Unia Tarnów (8.08.2015) rozegranym w ramach III ligi małopolsko-świętokrzyskiej.
Wydział Dyscypliny prosi klub Poprad Muszyna i sędziego głównego spotkania Angelikę Kuryło o sporządzenie
pisemnych wyjaśnień w tej sprawie i przesłanie drogą elektroniczną do dnia 18 sierpnia 2015 r. na adres:
wydział.dyscypliny@mzpnkrakow.pl
Wydział Dyscypliny MZPN, na wniosek Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich MZPN i po analizie
raportu delegata meczowego MZPN, postanowił nałożyć karę finansową w kwocie 300 zł na klub NKP Podhale Nowy
Targ za brak zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w spotkaniu NKP Podhale Nowy Targ – Hutnik Nowa Huta
(8.08.2015), w tym m.in. przyjęcie kibiców drużyny przyjezdnej bez wymaganej przepisami listy, brak strefy
bufetowej w sektorze gości, niedopatrzenia w kwestii organizacji pomocy medycznej, a także inne uchybienia dot.
wymogów licencyjnych, opisane w sprawozdaniu delegata. W związku z powyższym Wydział Dyscypliny wzywa do
poprawy bezpieczeństwa i porządku na obiekcie w trakcie rozgrywanych zawodów, począwszy od uwzględnienia
wytycznych przedstawionych w raporcie delegata meczowego MZPN.
Podstawa prawna: art. 64 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN
Kara na podstawie: Uchwała nr 14/Z/2015 z dnia 23 lipca 2015 roku Zarządu MZPN w Krakowie w sprawie ustalenia
wysokości opłat, kar pieniężnych, ryczałtów transferowych, kaucji i opłat licencyjnych - art. 2 §1 pkt.10.1.
Wydział Dyscypliny MZPN, po analizie sprawozdania sędziego, postanowił nałożyć karę finansową w kwocie 100
złotych na klub Poroniec Poronin, zgodnie z §18 pkt. 4a Regulaminu rozgrywek III ligi małopolsko-świętokrzyskiej na
sezon 2015/2016, jako konsekwencję otrzymania przez 5 zawodników żółtych kartek w meczu Łysica Bodzentyn Poroniec Poronin (9.08.2015) rozegranym w ramach rozgrywek III ligi małopolsko-świętokrzyskiej.
Podstawa prawna: §18 pkt. 4a Regulaminu rozgrywek III ligi małopolsko-świętokrzyskiej na sezon 2015/2016
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