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 4 (IV liga zachodnia, KO I i KO II Kraków/2017-18)
z dnia 1.09.2017
Wydziału Dyscypliny Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie

IV liga zachodnia
Wydział Dyscypliny Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, rozpoznając następujące sprawy w dniu 31 sierpnia 2017
roku, postanowił:
– po analizie sprawozdania sędziego, orzec karę pieniężną w kwocie 100 zł (słownie: sto złotych) wobec klubu Górnik
Wieliczka jako konsekwencję otrzymania kartek przez 5 zawodników klubu w meczu Górnik Wieliczka - Jutrzenka
Giebułtów (26.08.2017) w ramach rozgrywek IV ligi.
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 pieniężną w kwocie 100 zł (słownie: sto złotych) wobec klubu Orzeł
Ryczów jako konsekwencję spowodowania opóźnienia spotkania zbyt późnym dostarczeniem sprawozdania do
szatni sędziów w meczu Clepardia Kraków - Orzeł Ryczów (26.08.2017) w ramach rozgrywek IV ligi.
Podstawa prawna: art. 711 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN
Kara na podstawie: art. 2 § 1 pkt 10.40 Uchwały nr 23/Z/2017 z dnia 11 lipca 2017 roku Zarządu Małopolskiego
Związku Piłki Nożnej w sprawie ustalenia wysokości opłat, kar pieniężnych, ryczałtów transferowych, kaucji i opłat
licencyjnych
– po analizie wyjaśnień trenera, zakończyć postępowanie wyjaśniające i umorzyć postępowanie w sprawie
prowadzenia drużyny Beskidu Andrychów w spotkaniu Sosnowianka Stanisław Dolny - Beskid Andrychów
(20.08.2017), przez trenera Jakuba Adamusa bez ważnej trenerskiej, z uwagi na potwierdzenie posiadania
uprawnień do prowadzenia drużyny w tej klasie rozgrywkowej.
– po analizie przesłanego zaświadczenia Pana Adama Stańczyka, umorzyć postępowanie dyscyplinarne wobec klubu
Orzeł Ryczów wszczęte wobec podejrzenia braku zapewnienia opieki medycznej w spotkaniu Orzeł Ryczów – Górnik
Wieliczka (2017-08-12 o godz. 17:30)

Kary finansowe/dyskwalifikacji za kartki żółte i czerwone

IV liga zachodnia
Lp
1
2
3

Imię i nazwisko
Daniel Żmudka
Mateusz Wilk
Arkadiusz Duda

Klub
KS Olkusz
Michałowianka
Pcimianka

Żółta/czerwona
kartka
3 żółta
3 żółta
3 żółta

Data
zawodów
26.08.2017
26.08.2017
26.08.2017

Kara finansowa/
dyskwalifikacji
70 zł
70 zł
70 zł

Klasa okręgowa Kraków I
Wydział Dyscypliny MZPN, rozpoznając następujące sprawy w dniu 31 sierpnia 2017 roku, postanowił:
– po analizie sprawozdania sędziego, orzec karę pieniężną w kwocie 100 zł (słownie: sto złotych) wobec klubu Nowa
Proszowianka Proszowice jako konsekwencję otrzymania kartek przez 5 zawodników klubu w meczu Słomniczanka
Słomniki - Nowa Proszowianka Proszowice (26.08.2017) w ramach rozgrywek klasy okręgowej Kraków I.
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 wobec zawodnika Macieja Przeniosły (Nowa
Proszowianka Proszowice) wykluczonego (faul ratunkowy) w meczu Słomniczanka Słomniki - Nowa Proszowianka
Proszowice (26.08.2017) w ramach rozgrywek klasy okręgowej Kraków I.
Podstawa prawna: art. 61 § 3 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN
– po analizie sprawozdania sędziego meczu Piliczanka Pilica - Prądniczanka Kraków (27.08.2017) w ramach rozgrywek
klasy okręgowej Kraków I wezwać do złożenia wyjaśnień klub Piliczanka Pilica na okoliczność braku posiadania
ważnej licencji przez trenera Jarosława Raka, prowadzącego zespół w tym spotkaniu i przesłanie skanu licencji
trenerskiej ważnej na dzień 27.08.2017 roku. Prowadzenie zespołu przez trenera bez ważnej licencji jest zagrożone
karą dyscyplinarną na podstawie § 11 ust. 3 Regulamin Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo IV Ligi i niższych klas
Małopolskiego Związku Piłki Nożnej na sezon 2017/2018. Wyjaśnienia należy przesłać na adres e-mail:
wydzial.dyscypliny@mzpnkrakow.pl do dnia 4 września 2017 roku, pod rygorem pominięcia stanowiska.
– po analizie sprawozdania sędziego, wyjaśnień Michała Błaszkiewicza - kierownika drużyny Piliczanka Pilica, a także
dodatkowych wyjaśnień sędziego Macieja Kostera w sprawie spotkania Piliczanka Pilica - Przemsza Klucze
(20.08.2017), orzec karę pieniężną w kwocie 300 zł (słownie: trzysta złotych) dla Piliczanki Pilica za brak zapewnienia
porządku i bezpieczeństwa po zakończeniu spotkania, brak porządkowych w trakcie spotkania i brak sporządzenia
listy porządkowych.
Podstawa prawna: art. 64 § 1 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN
Kara na podstawie: art. 2 § 1 pkt 10.1 Uchwały nr 23/Z/2017 z dnia 11 lipca 2017 roku Zarządu Małopolskiego
Związku Piłki Nożnej w sprawie ustalenia wysokości opłat, kar pieniężnych, ryczałtów transferowych, kaucji i opłat
licencyjnych.
– po analizie sprawozdania sędziego meczu Przebój Wolbrom - Bibiczanka Bibice (26.08.2017) ramach rozgrywek
klasy okręgowej Kraków I wezwać do złożenia wyjaśnień klub Bibiczanka Bibice na okoliczność braku posiadania
ważnej licencji przez trenera Marcina Kostery prowadzącego zespół w tym spotkaniu i przesłanie skanu licencji
trenerskiej ważnej na dzień 27.08.2017 roku. Prowadzenie zespołu przez trenera bez ważnej licencji jest zagrożone
karą dyscyplinarną na podstawie § 11 ust. 3 Regulamin Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo IV Ligi i niższych klas
Małopolskiego Związku Piłki Nożnej na sezon 2017/2018. Wyjaśnienia należy przesłać na adres e-mail:
wydzial.dyscypliny@mzpnkrakow.pl do dnia 4 września 2017 roku, pod rygorem pominięcia stanowiska.

Klasa okręgowa Kraków II
Wydział Dyscypliny Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, rozpoznając następujące sprawy w dniu 31 sierpnia 2017
roku, postanowił:
– po analizie sprawozdania sędziego, orzec karę pieniężną w kwocie 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) wobec
klubu Wieczysta Kraków jako konsekwencję niezapewnienia opieki medycznej w meczu Wieczysta Kraków - AP
Kmita Zabierzów (26.08.2017) w ramach rozgrywek Klasy okręgowej Kraków II.
Podstawa prawna: § 17 pkt. 5 Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o mistrzostwo IV ligi i niższych klas
Małopolskiego Związku Piłki Nożnej na sezon 2017/2018.
– po analizie sprawozdania sędziego Wieczysta Kraków - AP Kmita Zabierzów (26.08.2017) oraz materiału wideo
dokumentującego przebieg akcji w wyniku której wykluczony został zawodnik Kamil Górka (Wieczysta Kraków) orzec
o odstąpieniu od wymierzenia kary dyskwalifikacji z automatu.

Podstawa prawna: art. 48 § 1 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN
Kary finansowe/dyskwalifikacji za kartki żółte i czerwone

Klasa okręgowa - Kraków I
Lp
1
2

Imię i nazwisko
Michał Gamrat
Maciej Przeniosło

Klub
Przebój Wolbrom
Nowa Proszowianka

Żółta/czerwona
kartka
3 żółta
czerwona

Data
zawodów
26.08.2017
26.08.2017

Kara finansowa/
dyskwalifikacji
40 zł
1 mecz

Kary finansowe/dyskwalifikacji za kartki żółte i czerwone

Klasa okręgowa - Kraków II
Lp
1

Imię i nazwisko
Szymon Stawowski

Klub
Wisła Jeziorzany

Żółta/czerwona
kartka
3 żółta

Data
zawodów
26.08.2017

Kara finansowa/
dyskwalifikacji
40 zł

UWAGA. Brak sprawozdania w Extranecie jak i w wersji papierowej z meczu KO II: Nadwiślan - Skawinka (26.08)
- sędzia Mateusz Gądek z Krakowa
Przypominamy, że zgodnie z regulaminem na klubie ciąży obowiązek prowadzenia ewidencji kartek

Sekretarz Wydziału Dyscypliny MZPN
Maciej Jastrząb

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.

