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KOMUNIKAT nr 13/WG/KO Kraków/2015-16
z dnia 12.11.2015
Wydziału Gier Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie

I
Wydział Gier MZPN, na wniosek TS Wolni Kłaj, przeprowadził postępowanie wyjaśniającego dot. meczu Klasy
Okręgowej Kraków III rozegranego 18.10.2015 r. pomiędzy drużynami TS Wolni Kłaj i LKS Jordan-Sum Zakliczyn.
WG MZPN postanowił zweryfikować wynik 0-3 uzyskany na boisku na walkower 3-0 na korzyść Wolnych Kłaj.
W wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego WG MZPN zgromadził dowody świadczące o tym, że
w zespole LKS Jordan-Sum Zakliczyn wystąpił w tym meczu zawodnik ukraiński Dmytro Kravchuk, który został
wpisany do protokołu pod innym nazwiskiem, a więc nie był uprawniony do gry w tych zawodach.
Uzasadnienie decyzji zostanie przesłane zainteresowanym klubom.
Podstawa prawna:
Regulamin rozgrywek piłkarskich IV ligi i niższych klas MZPN na sezon 2015/2016 - § 15 pkt 5g.
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.

II
Związkowa Komisja Odwoławcza MZPN rozpatrzyła odwołanie KS Raba Dobczyce od decyzji WG MZPN
z 16.10.2015 r., w której zweryfikowano wyniki 7. i 8. kolejki meczów Klasy Okręgowej Kraków III walkowerem 0-3
na niekorzyść KS Raba.
ZKO MZPN postanowiła utrzymać w mocy zaskarżoną decyzję.
W uzasadnieniu ZKO MZPN czytamy:
Decyzją z 16.10.2015 r. Wydział Gier MZPN zweryfikował wyniki meczów 7. i 8. kolejki Klasy Okręgowej Kraków III
rozegranych 26.09.2015 i 3.10.2015 r. walkowerem 0-3 na niekorzyść KS Raba Dobczyce albowiem klub ten nie
dopełnił podstawowego obowiązku regulaminowego, tzn. nie dostarczył niezwłocznie (czyli przed meczem
rozegranym 26.09.2015 r.) kserokopii dowodu wpłaty za udzielone zawodnikom napomnienia (żółte kartki).
Z decyzją nie zgodził się skarżący, podnosząc, że faktycznie 25.09.2015 r. opłata ta została dokonana przez prezesa
klubu Raba Dobczyce przelewem internetowym, ale z nieznanych przyczyn nie dotarła do adresata. Dodatkowo,
stwierdzono, że bank za pośrednictwem którego dokonano zapłaty, nie potrafił wytłumaczyć co było przyczyną
"utknięcia" pieniędzy w systemie bankowym.
Odwołanie skarżącego okazało się niezasadne i skutkowało utrzymaniem zaskarżonej decyzji WG MZPN w mocy.
Podniesione bowiem w nim zarzuty oraz ich uzasadnienie nie mogły doprowadzić do innego orzeczenia ZKO MZPN.
W szczególności podnieść należy, że bez względu na to, czy faktycznie w systemie bankowym nastąpiła jakakolwiek
awaria, czy też nie - skarżący nie przedstawił żadnego dokumentu świadczącego o tym, że doszło do tego rodzaju
zdarzenia. Samo zaś twierdzenie, iż do niego miało dojść nie może być dla Komisji Odwoławczej żadnym dowodem.
Nawet jednak, gdyby taki dowód przedstawiono, to nie zmieniłoby to stanowiska Komisji. Zgodnie bowiem
z Regulaminem rozgrywek piłkarskich IV ligi i niższych klas MZPN na sezon 2015/2016 i jego § 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." Jeśli chodzi o tę konkretną sprawę, to jak się
okazuje KS Raba Dobczyce ani przed pierwszym, ani przed drugim z meczów nie dostarczyła do MZPN kserokopii
dowodu wpłaty. Także księgowość MZPN sprawdzała czy taka wpłata do nich wpłynęła, z wynikiem negatywnym.
W takim stanie rzeczy, skoro nie dopatrzono się uchybień w przeprowadzonym postępowaniu przez WG MZPN,
postanowiono jak na wstępie.
Orzeczenie jest prawomocne i nie podlega zaskarżeniu w drodze zwykłych środków odwoławczych. Przysługuje
natomiast nadzwyczajny środek zaskarżenia w postaci kasacji do PZPN w terminie i po wniesieniu stosownych opłat
wynikających z właściwych przepisów.
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