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Pouczenie: Na podstawie art. 144 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN, od orzeczenia organu dyscyplinarnego I instancji, kończącego postępowanie w sprawie, przysługuje  odwołanie do organu II instancji w terminie 7 
dni. Odwołanie wnosi się bezpośrednio do organu II instancji (Związkowa Komisja Odwoławcza MZPN, ul. Solskiego 1, 31-216 Kraków). Rozpatrzenie odwołania od orzeczenia dyscyplinarnego jest uzależnione od wpłaty 
kaucji w wysokości określonej w art. 145 § 1 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN, w kwocie 350 zł od odwołań osób fizycznych z wyjątkiem kibiców, 200 zł - kibiców, 150 zł – klubów IV ligi i klas niższych. 
 
 

Komunikat 
WD.MZPN.PPN Kraków/05/22-23 

z posiedzenia Wydziału Dyscypliny MZPN w dniu 08 września 2022 roku 
 
Wydział Dyscypliny Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, w składzie: 
 
Mirosław Szulc – Przewodniczący WD MZPN 

Łukasz Horośko – Wiceprzewodniczący WD MZPN 

Wojciech Batko – Sekretarz WD MZPN 

 
postanowił, co następuje: 

 
 
 
 

Puchar Polski, PPN Kraków  
 

LP. OBWINIONY PRZEWINIENIE 
DYSCYPLINARNE 

MECZ, KTÓREGO DOTYCZY 
SPRAWA 

ORZECZENIE PODSTAWA PRAWNA UZASADNIENIE 

 MARCIN K. 
(SŁOMNICZANKA) 

Czerwona kartka. Zieleńczanka Zielonki - 
Słomniczanka (31.08.2022). 

2 mecze 
dyskwalifikacji. 

Art. 61 §1 Regulaminu 
dyscyplinarnego PZPN. 

Kara jako konsekwencja zdecydowanie nadmiernej 
ostrości w grze, w formie kopnięcia rywala w klatkę 

piersiową, w walce o piłkę. 
 

Orzeczono na podstawie sprawozdania sędziego. 

 MICHAŁ Ż. 
(ZIELEŃCZANKA 

ZIELONKI) 

Czerwona kartka. Zieleńczanka - Słomniczanka 
(31.08.2022). 

1 mecz 
dyskwalifikacji. 

Art. 61 §3 Regulaminu 
dyscyplinarnego PZPN. 

Kara jako konsekwencja pozbawienie przeciwnika 
realnej szansy zdobycia gola, w formie tzw. faulu 

taktycznego. 
 

Orzeczono na podstawie sprawozdania sędziego. 

 KASZOWIANKA KASZÓW Opóźniony początek 
meczu.  

Kaszowianka – Kmita 
Zabierzów (30.08.2022). 

Odstąpienie od 
wymierzenia kary. 

Art. 47 Regulaminu 
dyscyplinarnego PZPN 

W sprawozdaniu sędziego zostało napisane, że 
mecz rozpoczął się z 15-minutowym „poślizgiem”, 
ze względu na późniejszy (niż zwyczajowo przed 

spotkaniami) przyjazd na obiekt kilku zawodników 
zespołu gospodarzy. Przyczyną spóźnienia były zaś 
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dzień powszedni i obowiązki zawodowe tych kilku 
piłkarzy Kaszowianki. 

 RYBITWY KRAKÓW Niezapewnienie boiska do 
rozegrania meczu.    

Rybitwy – Skała 2004 
(30.08.2022). 

Odstąpienie od 
wymierzenia kary. 

Art. 47 Regulaminu 
dyscyplinarnego PZPN. 

Organ dyscyplinarny odstąpił od wymierzenia kary 
uznając, że nawet najłagodniejsza sankcja byłaby, w 

tym przypadku, niecelowa. Klub został bowiem 
pozbawiony możliwości rozegrania meczu - na 

boisku, na którym występował do tej pory – 
niespodziewanie, nagle, na kilkanaście godzin 

przed terminem spotkania. Ponadto, w tych 
okolicznościach, błyskawiczne znalezienie boiska 

zastępczego okazało się niemożliwe. 

 
 

Klasa A, grupa 1  
 

 MACIEJ A. (JUVENIA 

PRANDOCIN) 
Czerwona kartka. Płomień Jerzmanowice – 

Juvenia Prandocin 
(03.09.2022). 

Kara 2 meczów 
dyskwalifikacji. 

Art. 61 §1 Regulaminu 
dyscyplinarnego PZPN. 

Kara jako konsekwencja otrzymania czerwonej 
kartki za nadmierną ostrość w grze, w formie ataku 

nogami na nogi rywala. 
 

Orzeczono na podstawie sprawozdania sędziego 
oraz zapisów regulaminowych. 

 
 

Klasa A, grupa 2  
 

 KONRAD H. (STRAŻAK 

RĄCZNA) 
Czerwona kartka oraz 
wysoce niesportowe 
zachowanie.   

Radziszowianka II – Strażak 
Rączna (04.09.2022). 

W postępowaniu. Art. 61 §2.2 Regulaminu 
dyscyplinarnego PZPN. 

Wezwanie do złożenia wyjaśnień. 
 

Wyjaśnienia należy przesłać na adres 
wydzial.dyscypliny@mzpnkrakow.pl w terminie 

3 dni pod rygorem pominięcia stanowiska. 

 
 

Klasa A, grupa 3  
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 PAWEŁ F. (STRZELCY 

KRAKÓW) 
Czerwona kartka.   Strzelcy Kraków – Podgórze 

Kraków (04.09.2022). 
W postępowaniu. Art. 61 §2.2 Regulaminu 

dyscyplinarnego PZPN. 
Wezwanie do złożenia wyjaśnień. 

 
Wyjaśnienia należy przesłać na adres 

wydzial.dyscypliny@mzpnkrakow.pl w terminie 
3 dni pod rygorem pominięcia stanowiska. 

 GAJOWIANKA GAJ 5+(5) kartek w jednym 
meczu. 

Dąbski Kraków - Gajowianka 
(03.09.2022) 

Kara pieniężna 
150,00 zł.  

§18 pkt 4a Regulaminu 
rozgrywek piłkarskich o 
mistrzostwo IV ligi i 
niższych klas MZPN na 
sezon 2022/2023, w 
związku z art. 2 §1 pkt 8.1 
Uchwały nr 21/Z/2022 z 
dnia 29 czerwca 2022 
roku, Zarządu MZPN w 
Krakowie, w sprawie 
wysokości opłat, kar 
pieniężnych, ryczałtów 
transferowych, kaucji oraz 
opłat licencyjnych. 

 Kara jako konsekwencja otrzymania kartek w 
meczu, przez minimum pięciu zawodników jednego 

klubu. 
 

Orzeczono na podstawie sprawozdania sędziego. 

 ZWIERZYNIECKI KRAKÓW 5+(5) kartek w jednym 
meczu. 

Zwierzyniecki Kraków – 
Dragoons Kraków (03.09.2022) 

Kara pieniężna 
150,00 zł.  

§18 pkt 4a Regulaminu 
rozgrywek piłkarskich o 
mistrzostwo IV ligi i 
niższych klas MZPN na 
sezon 2022/2023, w 
związku z art. 2 §1 pkt 8.1 
Uchwały nr 21/Z/2022 z 
dnia 29 czerwca 2022 
roku, Zarządu MZPN w 
Krakowie, w sprawie 
wysokości opłat, kar 
pieniężnych, ryczałtów 
transferowych, kaucji oraz 
opłat licencyjnych. 

 Kara jako konsekwencja otrzymania kartek w 
meczu, przez minimum pięciu zawodników jednego 

klubu. 
 

Orzeczono na podstawie sprawozdania sędziego. 
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 DOMINIK G.  (KRAKUS 

SWOSZOWICE) 
Czerwona kartka.   Krakus – Iskra Krzęcin 

(04.09.2022). 
Kara 2 meczów 
dyskwalifikacji. 

Art. 61 §1 Regulaminu 
dyscyplinarnego PZPN. 

Kara jako konsekwencja otrzymania czerwonej 
kartki za wulgarną odzywkę w stosunku do 

sędziego głównego. 
 

Orzeczono na podstawie sprawozdania sędziego 
oraz zapisów regulaminowych. 

 
 

Klasa B, grupa 2  
 

 SANKOWIA SANKA 5+(6) kartek w jednym 
meczu. 

Orlęta II Rudawa - Sankowia 
(04.09.2022) 

Kara pieniężna 
200,00 zł.  

§18 pkt 4a Regulaminu 
rozgrywek piłkarskich o 
mistrzostwo IV ligi i 
niższych klas MZPN na 
sezon 2022/2023, w 
związku z art. 2 §1 pkt 8.1 
Uchwały nr 21/Z/2022 z 
dnia 29 czerwca 2022 
roku, Zarządu MZPN w 
Krakowie, w sprawie 
wysokości opłat, kar 
pieniężnych, ryczałtów 
transferowych, kaucji oraz 
opłat licencyjnych. 

 Kara jako konsekwencja otrzymania kartek w 
meczu, przez minimum pięciu zawodników jednego 

klubu, w tym przypadku sześciu graczy. 
 

Orzeczono na podstawie sprawozdania sędziego. 

 
 
 

Klasa B, grupa 3  
 

 HUBERT M. 
(BIEŻĄNOWIANKA II 

KRAKÓW) 

Czerwona kartka  Bieżanowianka II Kraków – KS 
Tyniec (27.08.2022). 

3 mecze Art. 61 § 2.1. pkt 2 
Regulaminu 
dyscyplinarnego PZPN 

Wezwanie do złożenia wyjaśnień. 
 

Wyjaśnienia należy przesłać na adres 
wydzial.dyscypliny@mzpnkrakow.pl w terminie 

3 dni pod rygorem pominięcia stanowiska. 
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 MAREK Ż. (PROKOCIM II 

KRAKÓW) 
Czerwona kartka.   Prokocim II – Nadwiślan 

Kraków (04.09.2022). 
Kara 2 meczów 
dyskwalifikacji. 

Art. 61 §1 Regulaminu 
dyscyplinarnego PZPN. 

Kara jako konsekwencja otrzymania czerwonej 
kartki za wulgarną odzywkę w stosunku do 

sędziego głównego. 
 

Orzeczono na podstawie sprawozdania sędziego 
oraz zapisów regulaminowych. 

 ANTONI G. (WAWEL 

KRAKÓW) 
Czerwona kartka. Pychowianka Kraków - Wawel 

(03.09.2022). 
Kara 1 meczu 
dyskwalifikacji. 

Art. 61 §3 Regulaminu 
dyscyplinarnego PZPN. 

Kara jako konsekwencja otrzymania czerwonej 
kartki za tzw. akcję ratunkową, w tym przypadku 
zagranie piłki ręką, przez bramkarza, poza polem 

karnym. 
 

Orzeczono na podstawie sprawozdania sędziego 
oraz zapisów regulaminowych. 

 
Klasa B, grupa 4  

 

 TRZEBOL WIELKIE DROGI 5+(5) kartek w jednym 
meczu. 

Rzozovia Rzozów - Trzebol 
(03.09.2022) 

Kara pieniężna 
150,00 zł.  

§18 pkt 4a Regulaminu 
rozgrywek piłkarskich o 
mistrzostwo IV ligi i 
niższych klas MZPN na 
sezon 2022/2023, w 
związku z art. 2 §1 pkt 8.1 
Uchwały nr 21/Z/2022 z 
dnia 29 czerwca 2022 
roku, Zarządu MZPN w 
Krakowie, w sprawie 
wysokości opłat, kar 
pieniężnych, ryczałtów 
transferowych, kaucji oraz 
opłat licencyjnych. 

 Kara jako konsekwencja otrzymania kartek w 
meczu, przez minimum pięciu zawodników jednego 

klubu. 
 

Orzeczono na podstawie sprawozdania sędziego. 
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 WISŁA CZERNICHÓW Wycofanie się z 
rozgrywek. 

Runda jesienna sezonu 
2022/2023. 

Kara pieniężna 
1000,00 zł.  

§ 20 ust.. 1 w zw. z ust. 2 
Regulaminu rozgrywek 
piłkarskich o mistrzostwo 
IV ligi i niższych klas 
MZPN na sezon 
2022/2023, w związku z 
Art. 2 §1 pkt 11.27 
Uchwały nr 21/Z/2022 z 
dnia 29 czerwca 2022 
roku, Zarządu MZPN w 
Krakowie, w sprawie 
wysokości opłat, kar 
pieniężnych, ryczałtów 
transferowych, kaucji oraz 
opłat licencyjnych. 

 Kara jako konsekwencja wycofania się z 
rozgrywek, po zatwierdzeniu terminarza w 

systemie Extranet. 
 

Orzeczono na podstawie zapisów regulaminowych. 

 
 
 
 

I Liga okręgowa juniorów, krakowsko - olkuska 
 

 BARTŁOMIEJ K. (NOWA 

PROSZOWIANKA 

PROSZOWICE) 

Czerwona kartka.   Zieleńczanka Zielonki – Nowa 
Proszowianka (03.09.2022). 

W postępowaniu. Art. 61 §2 Regulaminu 
dyscyplinarnego PZPN. 

Wezwanie do złożenia wyjaśnień. 
 

Wyjaśnienia należy przesłać na adres 
wydzial.dyscypliny@mzpnkrakow.pl w terminie 

3 dni pod rygorem pominięcia stanowiska. 

 ADAM W. (NOWA 

PROSZOWIANKA 

PROSZOWICE) 

Czerwona kartka.   Zieleńczanka Zielonki – Nowa 
Proszowianka (03.09.2022). 

W postępowaniu. Art. 61 §2.2 Regulaminu 
dyscyplinarnego PZPN. 

Wezwanie do złożenia wyjaśnień. 
 

Wyjaśnienia należy przesłać na adres 
wydzial.dyscypliny@mzpnkrakow.pl w terminie 

3 dni pod rygorem pominięcia stanowiska. 

 ARKADIUSZ K. 
(ASYSTENT TRENERA 

ZESPOŁU NOWA 

PROSZOWIANKA 

PROSZOWICE) 

Czerwona kartka.   Zieleńczanka Zielonki – Nowa 
Proszowianka (03.09.2022). 

W postępowaniu. Art. 61 §2 Regulaminu 
dyscyplinarnego PZPN. 

Wezwanie do złożenia wyjaśnień. 
 

Wyjaśnienia należy przesłać na adres 
wydzial.dyscypliny@mzpnkrakow.pl w terminie 

3 dni pod rygorem pominięcia stanowiska. 
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Liga okręgowa juniorów 
 

 JEREMI M. (ORZEŁ 

PIASKI WIELKIE/SMS 

WIELICZKA) 

Czerwona kartka. Orzeł Piaski Wielkie/SMS 
Wieliczka – SMS Kraków 
(04.09.2022). 

Kara 2 meczów 
dyskwalifikacji. 

Art. 61 §1 Regulaminu 
dyscyplinarnego PZPN. 

Kara jako konsekwencja otrzymania czerwonej 
kartki za nadmierną ostrość w grze, w formie ataku 

wyprostowaną nogą na nogi rywala. 
 

Orzeczono na podstawie sprawozdania sędziego 
oraz zapisów regulaminowych. 

 TS WĘGRZCE Wycofanie się z 
rozgrywek. 

Runda jesienna sezonu 
2022/2023. 

Kara pieniężna 
750,00 zł.  

§ 20 ust.. 1 w zw. z ust. 2 
Regulaminu rozgrywek 
piłkarskich o mistrzostwo 
IV ligi i niższych klas 
MZPN na sezon 
2022/2023, w związku z 
Art. 2 §1 pkt 11.27 
Uchwały nr 21/Z/2022 z 
dnia 29 czerwca 2022 
roku, Zarządu MZPN w 
Krakowie, w sprawie 
wysokości opłat, kar 
pieniężnych, ryczałtów 
transferowych, kaucji oraz 
opłat licencyjnych. 

 Kara jako konsekwencja wycofania się z 
rozgrywek, po zatwierdzeniu terminarza w 

systemie Extranet. 
 

Orzeczono na podstawie zapisów regulaminowych. 

 
 
 

I Liga okręgowa juniorów młodszych, krakowsko - olkuska  
 

 MICHAŁ S. (BIBICZANKA 

BIBICE) 
Czerwona kartka. Gościbia Sułkowice - 

Bibiczanka (04.09.2022). 
Kara 1 meczu 
dyskwalifikacji. 

Art. 61 §3 Regulaminu 
dyscyplinarnego PZPN. 

Kara jako konsekwencja otrzymania czerwonej 
kartki za tzw. akcję ratunkową. 

 
Orzeczono na podstawie sprawozdania sędziego 

oraz zapisów regulaminowych. 
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III Liga okręgowa trampkarzy, grupa 1 
 

 ALBERTUS KRAKÓW Brak trenera z 
uprawnieniami. 

Albertus – Wanda Kraków 
(03.09.2022) 

W postępowaniu.  Art. 6 § 11 ust. 1 
Regulaminu rozgrywek 
piłkarskich juniorów, 
trampkarzy i młodzików 
MZPN na sezon 
2022/2023. 

  
Wezwanie do złożenia wyjaśnień. 

 
Wyjaśnienia należy przesłać na adres 

wydzial.dyscypliny@mzpnkrakow.pl w terminie 
3 dni pod rygorem pominięcia stanowiska. 

 
 

III Liga okręgowa trampkarzy, grupa 2 
 

 ISKRA KRZĘCIN Brak trenera na 
zawodach. 

Tęcza Tęczynek – Iskra Krzęcin 
(04.09.2022) 

W postępowaniu.  Art. 6 § 11 ust. 1 
Regulaminu rozgrywek 
piłkarskich juniorów, 
trampkarzy i młodzików 
MZPN na sezon 
2022/2023. 

  
Wezwanie do złożenia wyjaśnień. 

 
Wyjaśnienia należy przesłać na adres 

wydzial.dyscypliny@mzpnkrakow.pl w terminie 
3 dni pod rygorem pominięcia stanowiska. 

 
 

Liga okręgowa trampkarzy, zespoły 7-osobowe 
 

 SŁOMNICZANKA SŁOMNIKI Brak trenera z 
uprawnieniami. 

Lotnik Kryspinów - 
Słomniczanka (03.09.2022) 

W postępowaniu.  Art. 6 § 11 ust. 1 
Regulaminu rozgrywek 
piłkarskich juniorów, 
trampkarzy i młodzików 
MZPN na sezon 
2022/2023. 

  
Wezwanie do złożenia wyjaśnień. 

 
Wyjaśnienia należy przesłać na adres 

wydzial.dyscypliny@mzpnkrakow.pl w terminie 
3 dni pod rygorem pominięcia stanowiska. 
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 BORKOWIANKA BOREK 

SZLACHECKI 
Wycofanie się z 
rozgrywek. 

Runda jesienna sezonu 
2022/2023. 

Kara pieniężna 
750,00 zł.  

§ 20 ust.. 1 w zw. z ust. 2 
Regulaminu rozgrywek 
piłkarskich o mistrzostwo 
IV ligi i niższych klas 
MZPN na sezon 
2022/2023, w związku z 
Art. 2 §1 pkt 11.27 
Uchwały nr 21/Z/2022 z 
dnia 29 czerwca 2022 
roku, Zarządu MZPN w 
Krakowie, w sprawie 
wysokości opłat, kar 
pieniężnych, ryczałtów 
transferowych, kaucji oraz 
opłat licencyjnych. 

 Kara jako konsekwencja wycofania się z 
rozgrywek, po zatwierdzeniu terminarza w 

systemie Extranet. 
 

Orzeczono na podstawie zapisów regulaminowych. 

 
 

Liga okręgowa trampkarzy 
 

 KACPER G. Czerwona kartka. Dalin Myślenice - Pcimianka 
(04.09.2022). 

Kara 2 meczów 
dyskwalifikacji. 

Art. 61 §1 Regulaminu 
dyscyplinarnego PZPN. 

Kara jako konsekwencja otrzymania czerwonej 
kartki za nadmierną ostrość w grze, w formie 

kopnięcia rywala, bez związku z walką o piłkę. 
 

Orzeczono na podstawie sprawozdania sędziego 
oraz zapisów regulaminowych. 

 
 

III Liga okręgowa młodzików, grupa 1 
 

 NIEDŹWIEDŹ  Brak trenera z 
uprawnieniami. 

Niedźwiedź – Bibiczanka Bibice 
(03.09.2022) 

W postępowaniu.  Art. 6 § 11 ust. 1 
Regulaminu rozgrywek 
piłkarskich juniorów, 
trampkarzy i młodzików 
MZPN na sezon 
2022/2023. 

  
Wezwanie do złożenia wyjaśnień. 

 
Wyjaśnienia należy przesłać na adres 

wydzial.dyscypliny@mzpnkrakow.pl w terminie 
3 dni pod rygorem pominięcia stanowiska. 
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III Liga okręgowa młodzików, grupa 2 
 

 SKALANKA OSM SKAŁA  Niestawienie się do 
zawodów. 

Płomień Jerzmanowice – 
Skalanka OSM Skała 
(28.08.2022) 

Kara pieniężna 
300,00 zł.  

§ 15 ust. 5b i ust. 9 
Regulaminu rozgrywek 
piłkarskich juniorów, 
trampkarzy i młodzików 
MZPN na sezon 
2022/2023, w związku z 
Art. 2 §1 pkt 11.14 
Uchwały nr 21/Z/2022 z 
dnia 29 czerwca 2022 
roku, Zarządu MZPN w 
Krakowie, w sprawie 
wysokości opłat, kar 
pieniężnych, ryczałtów 
transferowych, kaucji oraz 
opłat licencyjnych. 

  
Kara jako konsekwencja niestawienie się zespołu 

do zawodów, w terminie wyznaczonym przez 
regulamin rozgrywek. 

 
Orzeczono na podstawie zapisów regulaminowych. 

 SKALANKA OSM SKAŁA Wycofanie się z 
rozgrywek. 

Runda jesienna sezonu 
2022/2023. 

Kara pieniężna 
750,00 zł.  

§ 20 ust.. 1 w zw. z ust. 2 
Regulaminu rozgrywek 
piłkarskich o mistrzostwo 
IV ligi i niższych klas 
MZPN na sezon 
2022/2023, w związku z 
Art. 2 §1 pkt 11.27 
Uchwały nr 21/Z/2022 z 
dnia 29 czerwca 2022 
roku, Zarządu MZPN w 
Krakowie, w sprawie 
wysokości opłat, kar 
pieniężnych, ryczałtów 
transferowych, kaucji oraz 
opłat licencyjnych. 

 Kara jako konsekwencja wycofania się z 
rozgrywek, po zatwierdzeniu terminarza w 

systemie Extranet. 
 

Orzeczono na podstawie zapisów regulaminowych. 

 
 
 

 
 

 



Strona 11 z 13 K-05/2022-2023/PPN Kraków  Kraków, 08.09.2022 r. 

Pouczenie: Na podstawie art. 144 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN, od orzeczenia organu dyscyplinarnego I instancji, kończącego postępowanie w sprawie, przysługuje  odwołanie do organu II instancji w terminie 7 
dni. Odwołanie wnosi się bezpośrednio do organu II instancji (Związkowa Komisja Odwoławcza MZPN, ul. Solskiego 1, 31-216 Kraków). Rozpatrzenie odwołania od orzeczenia dyscyplinarnego jest uzależnione od wpłaty 
kaucji w wysokości określonej w art. 145 § 1 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN, w kwocie 350 zł od odwołań osób fizycznych z wyjątkiem kibiców, 200 zł - kibiców, 150 zł – klubów IV ligi i klas niższych. 
 
 

Sędziowie 
 

LP. OBWINIONY PRZEWINIENIE 
DYSCYPLINARNE 

MECZ, KTÓREGO DOTYCZY 
SPRAWA 

ORZECZENIE PODSTAWA PRAWNA UZASADNIENIE 

 MATEUSZ G. Spóźnione wprowadzenie 
sprawozdania 
meczowego. 

Puchar Polski PPN Kraków, 
Galicja Raciborowice – 
Prądniczanka Kraków 
(31.08.2022) 

Kara upomnienia. Art. 82 §1 Regulaminu 
dyscyplinarnego PZPN. 

Kara jako konsekwencja spóźnionego 
wprowadzenia, do systemu Extranet, sprawozdania 

meczowego. 
 

Orzeczono na podstawie zapisów regulaminowych. 

 DANIEL B. Spóźnione wprowadzenie 
sprawozdania 
meczowego. 

Klasa B1, Victoria Smroków – 
Milenium Radziemice 
(04.09.2022) 

Kara upomnienia. Art. 82 §1 Regulaminu 
dyscyplinarnego PZPN. 

Kara jako konsekwencja spóźnionego 
wprowadzenia, do systemu Extranet, sprawozdania 

meczowego. 
 

Orzeczono na podstawie zapisów regulaminowych. 

 FILIP O. Spóźnione wprowadzenie 
sprawozdania 
meczowego. 

II LOT grupa 1, Clepardia 
Kraków – Hutnik III Kraków 
(02.09.2022). 

Kara nagany. Art. 82 §2 Regulaminu 
dyscyplinarnego PZPN. 

Kara jako konsekwencja spóźnionego 
wprowadzenia, do systemu Extranet, sprawozdania 

meczowego. 
 

Orzeczono na podstawie zapisów regulaminowych 

 ŁUKASZ K. Brak sprawozdania 
meczowego. 

II LOM grupa 1, Kabel Krakówe 
- Victoria Kraków (03.09.2022). 

Kara upomnienia. Art. 82 §1 Regulaminu 
dyscyplinarnego PZPN. 

Kara jako konsekwencja braku sprawozdania 
meczowego w systemie Extranet. 

 
Orzeczono na podstawie zapisów regulaminowych. 

 JAN K. Błędy formalne w 
sprawozdaniu meczowym 
oraz spóźnione 
wprowadzenie 
sprawozdania 
meczowego. 

III LOM grupa 1, Zieleńczanka II 
Zielonki – AP Gołacza 
(02.09.2022). 

Kara nagany. Art. 82 §2 Regulaminu 
dyscyplinarnego PZPN. 

Kara jako konsekwencja dwóch przewinień, czyli 
niewpisania osób funkcyjnych do sprawozdania 

meczowego oraz spóźnionego wprowadzenia 
sprawozdania do systemu Extranet. 

 
Orzeczono na podstawie zapisów regulaminowych. 

 MATEUSZ D. Nieobecność na meczu Klasa B2, Niegoszowianka 
Niegoszowice – Orlęta II 
Rudawa (27.08.2022). 

W postępowaniu Art. 88 Regulaminu 
dyscyplinarnego PZPN. 

Po otrzymaniu wyjaśnień od obwinionego WD 
MZPN skierował sprawę do weryfikacji do 

Kolegium Sędziów MZPN. 
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 MATEUSZ J. Spóźnione wprowadzenie 
sprawozdania 
meczowego. 

LOM grupa 3, Clepardia Kraków 
– Jadwiga Kraków (04.09.2022) 

Kara nagany. Art. 82 §2 Regulaminu 
dyscyplinarnego PZPN. 

Kara jako konsekwencja spóźnionego 
wprowadzenia, do systemu Extranet, sprawozdania 

meczowego. 
 

Orzeczono na podstawie zapisów regulaminowych. 

 KAMIL S. Nieobecność na meczu. Klasa B4, Skawinka II Skawina 
– Rzozovia Rzozów 
(27.08.2022). 

1 miesiąc 
zawieszenia 

Art. 88 Regulaminu 
dyscyplinarnego PZPN. 

Wezwanie do złożenia wyjaśnień. 
 

Wyjaśnienia należy przesłać na adres 
wydzial.dyscypliny@mzpnkrakow.pl w terminie 

3 dni pod rygorem pominięcia stanowiska. 

 ANDRZEJ M.I Nieobecność na meczu, II LOT grupa 1, Clepardia 
Kraków – Prądniczanka 
Kraków (27.08.2022). 

1 miesiąc 
zawieszenia 

Art. 88 Regulaminu 
dyscyplinarnego PZPN. 

Wezwanie do złożenia wyjaśnień. 
 

Wyjaśnienia należy przesłać na adres 
wydzial.dyscypliny@mzpnkrakow.pl w terminie 

3 dni pod rygorem pominięcia stanowiska. 

 JAKUB M. Nadal brak sprawozdania. III LOM grupa 1, Orzeł 
Iwanowice – Ekler Baranówka 
(28.08.2022). 

Kara upomnienia. Art. 82 §1 Regulaminu 
dyscyplinarnego PZPN. 

Kara jako konsekwencja braku sprawozdania z 
zawodów, w systemie Extranet. 

 
Orzeczono na podstawie zapisów regulaminowych. 

 
 
 
 

Kary finansowe/dyskwalifikacji za kartki żółte i czerwone * 
Puchar Polski, PPN Kraków 

Lp Imię i nazwisko  Klub Żółta/czerwona 
kartka 

Data 
zawodów 

Kara finansowa/ 
dyskwalifikacji 

1 Grzegorz S. Jutrzenka Giebułtów 2 żółte 31.08.2022 1 mecz (przy 
awansie  swojego 
zespołu) 

2 Piotr P. Orlęta Rudawa 2 żółta 30.08.2022 50 zł/zamiast 1 
mecz (przy 
odpadnięciu swojego 
zespołu) 
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3 Dominik P. Płomień Jerzmanowice 2 żółta 30.08.2022 1 mecz (przy 
awansie  swojego 
zespołu) 

4 Adrian M. Płomień Kostrze 2 żółta 31.08.2022 50 zł/zamiast 1 
mecz (przy 
odpadnięciu swojego 
zespołu) 

5 Przemysław Ł. Sankowia Sanka 2 żółta 30.08.2022 50 zł/zamiast 1 
mecz (przy 
odpadnięciu swojego 
zespołu) 

* Żółte kartki na podstawie §8 Regulaminu rozgrywek o Puchar Polski na szczeblu MZPN na sezon 2022/2023 

 

Kary finansowe/dyskwalifikacji za kartki żółte i czerwone * 
Klasa A, grupa 3 

Lp Imię i nazwisko  Klub Żółta/czerwona 
kartka 

Data 
zawodów 

Kara finansowa/ 
dyskwalifikacji 

1 Daniel S. Krakus Swoszowice 3 żółta 03.09.2022 50 zł 
* Żółte kartki na podstawie art. 10 §18 pkt 4 Regulaminu rozgrywek o mistrzostwo IV ligi i niższych klas na szczeblu MZPN na sezon 2022/2023 

 

 

 
Sekretarz WD MZPN:                   Przewodniczący WD MZPN 

    Wojciech Batko              Mirosław Szulc 

 


