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KOMUNIKAT nr 10/WG/IV liga zachodnia, A1 junior /2016-17
z dnia 28.11.2016
Wydziału Gier Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie

Wydział Gier MZPN, po przeanalizowaniu sprawozdania z zawodów piłki nożnej rozegranych 23.11.2016 r. w IV lidze
zachodniej pomiędzy Dalinem Myślenice a Pcimianką Pcim, postanowił wynik z boiska 2-0 (wygrana Dalinu)
zweryfikować jako walkower 0-3 na niekorzyść Dalinu.
Uzasadnienie:
W rozegranych zawodach w drużynie Dalinu wystąpił nieuprawniony zawodnik. W 85 minucie meczu w drużynie
Dalinu nastąpiła wymiana gracza; za zawodnika nr 18 wszedł zawodnik nr 13 Rafał Ogrodny, który nie był wpisany do
sprawozdania zawodów.
Podstawa prawna:
1. Regulamin rozgrywek piłkarskich IV ligi i niższych klas MZPN na sezon 2016/2017 (Postanowienia ogólne, §2 punkt
a. Przepisy gry w piłkę nożną oraz Postanowienia PZPN do Przepisów gry w piłkę nożną, wydanie 2016/2017; punkt b.
Uchwała Zarządu PZPN nr IX/140 z dni 3 i 7.07.2008 roku w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną (z
późniejszymi zmianami).
2. Regulamin rozgrywek piłkarskich IV ligi i niższych klas MZPN na sezon 2016/2017 - § 15, punkt 5g (drużyny, w
której brał udział zawodnik nieuprawniony do gry albo potwierdzony lub uprawniony na podstawie przedłożonych
przez klub niewiarygodnych dokumentów).
3. Postanowienia PZPN do przepisów gry w piłkę nożną 2016/17: Artykuł 3 - zawodnicy, punkt 4 - składy drużyn.
Decyzja została przesłana klubowi.
Wydział Gier MZPN, po przeanalizowaniu sprawozdania z zawodów piłki nożnej rozegranych 19.11.2016 r. w I lidze
wojewódzkiej A1 junior pomiędzy MKS SMS Kraków a Dunajcem Zakliczyn, postanowił wynik z boiska 5-1 (wygrana
MKS SMS) zweryfikować jako walkower 0-3 na niekorzyść MKS SMS (gra nieuprawnionego piłkarza).
Uzasadnienie:
W rozegranych zawodach w drużynie MKS SMS Kraków wystąpił zawodnik Łukasz Kadłubek, który powinien był
pauzować po czwartej żółtej kartce (otrzymanej 16.11.2016 z MKS Trzebinia-Siersza), co stanowi naruszenie
Regulaminu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo Małopolskiej Ligi Juniorów Starszych i Młodszych MZPN na sezon
2016/2017 - § 16 ust. 4a.
Podstawa prawna:
"Regulamin rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo Małopolskiej Ligi Juniorów Starszych i Młodszych MZPN na sezon
2016/2017" - § 13, ust. 5 pkt g.
Decyzja została przesłana klubowi.
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