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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/15/18-19 

z posiedzenia Wydziału Dyscypliny MZPN w dniu 3 października 2018 roku 
 
Wydział Dyscypliny Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, w składzie: 
 
Bartosz Ryt – Przewodniczący WD MZPN 

Mateusz Korzeniak – Wiceprzewodniczący WD MZPN 

Maciej Jastrząb – Sekretarz WD MZPN 

Władysław Bobek – Członek WD MZPN 

Mirosław Szulc – Członek WD MZPN 

 
postanowił, co następuje: 
 

III LIGA 
 

LP. OBWINIONY PRZEWINIENIE 
DYSCYPLINARNE 

MECZ, KTÓREGO 
DOTYCZY SPRAWA 

ORZECZENIE PODSTAWA PRAWNA UZASADNIENIE 

1 WÓLCZANKA WÓLKA 

PEŁKIŃSKA 
Naruszenie 
regulaminu 
rozgrywek 

Soła Oświęcim - 
Wólczanka Wólka 
Pełkińska 
(15.09.2018) 

Przekazanie sprawy 
według właściwości - do 
Wydziału Gier  MZPN 

§ 9  ust. 1 i 4 Regulaminu 
Rozgrywek Piłkarskich o 
mistrzostwo III ligi na 
sezon 2018/2019. 

Przekazanie sprawy do Wydziału Gier, ze względu na 
treść § 9  ust.  4 Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o 
mistrzostwo III ligi na sezon 2018/2019.  Jeżeli, 
pomimo wcześniejszego powiadomienia przez 
gospodarzy zawodów, w jakich strojach będą 
rozgrywać mecze na swoim boisku, goście nie będą 
posiadali alternatywnego kompletu strojów 
meczowych, wówczas Wydział Gier organu 
prowadzącego rozgrywki III ligi wymierzy karę na 
klub skutkującą karą finansową do kwoty 200 zł. 

2 MXXXXXX JXXXXX 

(SOKÓŁ) 
Wykluczenie 
(bezpośrednia 
czerwona kartka) 

Motor Lublin - Sokół 
Sieniawa 
(22.09.2018) 

Kara 3 meczów kary 
dyskwalifikacji 

Art. 61 § 2 Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN 

Wykluczenie jako konsekwencja niesportowego 
zachowania opisanego w sprawozdaniu sędziego. W 
wymiarze kary uwzględniono stanowisko 
obwinionego, wyrażenie skruchy za zachowanie 
opisane w sprawozdaniu. 
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3 KSZO OSTROWIEC 

ŚWIĘTOKRZYSKI 
Brak zapewnienia 
porządku i 
bezpieczeństwa 

KSZO Ostrowiec 
Świętokrzyski - 
Hutnik Kraków 
923.09.2018) 

Kara pieniężna w kwocie 
1000 zł  

Art. 64 Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN 

Brak zapewnienia porządku i bezpieczeństwa. 
Dopuszczenie do użycia środków pirotechnicznych 
zakazanych ustawą o bezpieczeństwie imprez 
masowych, w efekcie czego doszło do przerwania 
meczu na 4 minuty. Ponadto stwierdzono dalsze 
uchybienia: brak bufetu dla kibiców gości oraz 
depozytów przy wejściu na sektor gości - wymógł 
licencyjny dla klubów III Ligi; niewłaściwa selekcja 
kibiców na wejściu.  
 
Ustalono na podstawie sprawozdania sędziowskiego 
oraz raportu delegata, a także wyjaśnień 
obwinionego klubu. 

4 HUTNIK KRAKÓW Brak zapewnienia 
porządku i 
bezpieczeństwa 

KSZO Ostrowiec 
Świętokrzyski - 
Hutnik Kraków 
(23.09.2018) 

Kara pieniężna w kwocie 
300 zł  

Art. 64 Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN w 
związku z art. 69 
Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN w 
związku z art. 68 § 3 
Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN 

Kara jako konsekwencja zachowania kibiców gości – 
wulgaryzmy. 
 
Ustalono na podstawie sprawozdania sędziowskiego 
oraz raportu delegata, a także wyjaśnień 
obwinionego klubu. 

5 HUTNIK KRAKÓW Brak zapewnienia 
porządku i 
bezpieczeństwa 

Hutnik Kraków - Stal 
Rzeszów 
(29.09.2018) 

Kara pieniężna w kwocie 
400 zł  

Art. 64 Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN 

Brak zapewnienia porządku i bezpieczeństwa. Kibice 
gospodarzy użyli środków pirotechnicznych, nie 
spowodowało to przerwania meczu. Ponadto, 
organizator zorganizował opuszczanie sektora gości 
przez kibiców gości w sposób niezadowalający.  
Ustalono na podstawie sprawozdania sędziowskiego 
oraz raportu delegata. 

6 KXXXXX NXXXX (MOTOR) Wykluczenie 
(bezpośrednia 
czerwona kartka) 

Stal Kraśnik - Motor 
Lublin (30.09.2018) 

W postępowaniu. Art. 61 § 1 Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN 

Wezwanie do zajęcia stanowiska w sprawie do dnia 
9 października 2018 roku pod rygorem pominięcia 
stanowiska. Wyjaśnienia należy przesłać na adres 
wydzial.dyscypliny@mzpnkrakow.pl 
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7 DXXXXX BXXXXXXXX 

(KIEROWNIK DRUŻYNY 

STALI KRAŚNIK) 

Usunięcie ze strefy 
technicznej 

Stal Kraśnik - Motor 
Lublin (30.09.2018) 

Kara 1 meczu 
dyskwalifikacji oraz 
dodatkowa kara 
pieniężna w kwocie 100 
zł 

Art. 62 § 1 i § 4 
Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN 

Usunięcie ze strefy technicznej za notoryczną 
krytykę orzeczeń sędziowskich. 
 
Ustalono na podstawie sprawozdania sędziego. 

8 JXXXXXXX PXXXXXXXXX 

(WISŁA SANDOMIERZ) 
Wykluczenie 
(bezpośrednia 
czerwona kartka) 

Wisła Sandomierz - 
Avia Świdnik 
(29.09.2018) 

Kara 2 meczów 
dyskwalifikacji 

Art. 61 § 1 Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN 

Wykluczenie jako konsekwencja faulu z użyciem 
nieproporcjonalnej siły.  
 
Orzeczenie na podstawie sprawozdania 
sędziowskiego. 

9 SOKÓŁ SIENIAWA Otrzymanie kartek 
przez co najmniej 5 
zawodników klubu 
w danym 
spotkaniu 

Sokół Sieniawa - 
KSZO 1929 
Ostrowiec 
Świętokrzyski 
(30.09.2018) 

Kara pieniężna w kwocie 
100 zł 

§ 18 pkt. 5b Regulaminu 
Rozgrywek Piłkarskich o 
mistrzostwo III ligi na 
sezon 2017/2018. 

5 zawodników obwinionego klubu zostało 
ukaranymi kartkami.  
 
Ustalono na podstawie sprawozdania 
sędziowskiego. 

10 ORLĘTA-SPOMLEK 

RADZYŃ PODLASKI 
Otrzymanie kartek 
przez co najmniej 5 
zawodników klubu 
w danym 
spotkaniu 

Soła Oświęcim - 
Orlęta-Spomlek 
Radzyń Podlaski 
(29.09.2018) 

Kara pieniężna w kwocie 
150 zł 

§ 18 pkt. 5b Regulaminu 
Rozgrywek Piłkarskich o 
mistrzostwo III ligi na 
sezon 2017/2018. 

6 zawodników obwinionego klubu zostało 
ukaranymi kartkami.  
 
Ustalono na podstawie sprawozdania 
sędziowskiego. 

11 RXXXX BXXXXXXX 

(ORLĘTA) 
Usunięcie ze strefy 
technicznej 

Soła Oświęcim - 
Orlęta-Spomlek 
Radzyń Podlaski 
(29.09.2018) 

W postępowaniu. Art. 62 § 2 Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN w 
związku z art. 50 
Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN 

Wezwanie do zajęcia stanowiska w sprawie do dnia 
9 października 2018 roku pod rygorem pominięcia 
stanowiska. Wyjaśnienia należy przesłać na adres 
wydzial.dyscypliny@mzpnkrakow.pl 

 
 

Sekretarz WD MZPN:             Przewodniczący WD MZPN: 

Maciej Jastrząb              Bartosz Ryt 


