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Pouczenie: Na podstawie § 22 ust. 7  Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo III Ligi na sezon 2018/2019, od orzeczenia organu dyscyplinarnego I instancji, kończącego postępowanie w sprawie, przysługuje  odwołanie do organu II instancji 
– Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN, w terminie 3 dni od daty doręczenia decyzji z pisemnym uzasadnieniem (publikacji komunikatu). Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał orzeczenie. Rozpatrzenie odwołania od orzeczenia 
dyscyplinarnego jest uzależnione od wpłaty kaucji w wysokości określonej w § 22 ust. 9  Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo III Ligi na sezon 2018/2019, w kwocie 300 zł od odwołań osób fizycznych, 500 zł – klubów III ligi. 
 

Komunikat  
WD.MZPN/25/18-19 

z posiedzenia Wydziału Dyscypliny MZPN w dniu 07 listopada 2018 roku 
 
Wydział Dyscypliny Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, w składzie: 
 
Bartosz Ryt – Przewodniczący WD MZPN 

Maciej Jastrząb – Sekretarz WD MZPN 

Wiesław Bartosik – Członek 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 KSZO OSTROWIEC 

ŚWIĘTOKRZYSKI 
Otrzymanie kartek 
przez co najmniej 5 
zawodników klubu 
w danym 
spotkaniu 

Chełmianka Chełm - 
KSZO 1929 
Ostrowiec Św. 
(3.11.2018) 

Kara pieniężna w 
kwocie 100 zł 

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

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

2 PODLASIE BIAŁA 

PODLASKA 
Otrzymanie kartek 
przez co najmniej 5 
zawodników klubu 
w danym 
spotkaniu 

Spartakus Aureus 
Daleszyce - Podlasie 
Biała Podlaska 
(3.11.2018);  

Kara pieniężna w 
kwocie 100 zł 

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

5 zawodników obwinionego klubu zostało ukaranymi kartkami. 
 
Ustalono na podstawie sprawozdania sędziowskiego. 
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3 SPARTAKUS DALESZYCE Opóźnienie 
rozpoczęcia meczu 

Spartakus Aureus 
Daleszyce - Podlasie 
Biała Podlaska 
(3.11.2018); 

W postępowaniu. Art. 71 Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN 

Wezwanie do złożenia wyjaśnień w sprawie w terminie do dnia 
13.11.2018 roku, pod rygorem pominięcia stanowiska. 
Wyjaśnienia należy przesłać na adres e-mail: 
wydzial.dyscypliny@mzpnkrakow.pl 
 
 
Ustalono na podstawie sprawozdania sędziowskiego. 

4 JXXXXXXX PXXXXXXXX 

(STAL KRAŚNIK) 
Nieobecność 
trenera na ławce 
rezerwowych 

Stal Kraśnik - 
Podhale Nowy Targ 
(27.10.2018) 
 

Umorzenie 
postępowania  

§ 18 ust. 1 Regulaminu 
Rozgrywek Piłkarskich 
o mistrzostwo III ligi 
na sezon 2017/2018 

Umorzenie ze względu na brak wystarczającego materiału 
dowodowego w sprawie. 

5 PXXXX MXXXXXXXXXX Usunięcie ze strefy 
technicznej 

Czarni Połaniec - 
Orlęta-Spomlek 
Radzyń Podlaski 
(27.10.2018) 

Kara 2 meczów 
dyskwalifikacji i 
kara pieniężna w 
kwocie 400 zł 

Art. 62 § 2 Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN 
oraz 62 § 4 
Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN 

Kara jako konsekwencja usunięcia ze strefy technicznej za 
wejście do szatni sędziowskiej i krytykę orzeczeń sędziowskich 
z użyciem wulgarnych słów.  
 
Ustalono na podstawie sprawozdania sędziego i wyjaśnień 
klubu. 

6 SOKÓŁ SIENIAWA Brak zapewnienia 
porządku i 
bezpieczeństwa 

Sokół Sieniawa - 
Wólczanka Wólka 
Pełkińska 
(28.10.2018);  
 

Kara pieniężna w 
kwocie 500 zł 

Art. 64 § 1 Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN 

Orzeczenie kary za brak zabezpieczenia przez służby 
porządkowe zejścia sędziów. Utrudniane zejścia sędziów z 
boiska przez kibiców i inne osoby. Powyższe spełnia znamiona 
braku zapewnienia bezpieczeństwa. W wymiarze kary 
uwzględniono stanowisko klubu przedstawione w 
wyjaśnieniach 
Ustalono na podstawie sprawozdania sędziego, raportu 
delegata oraz pisma klubu. 
 

7 AXXX WXX 
 
SOKÓŁ SIENIAWA 

Zachowanie kibica 
sprzeczne z 
regulaminem 
stadionowym, 
zachowanie 
pogardliwe. 

Sokół Sieniawa - 
Wólczanka Wólka 
Pełkińska 
(28.10.2018);  
 

W postępowaniu. Art. 133 § 1 
Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN 
w związku z art. 67 
Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN 

Wezwanie do złożenia wyjaśnień w sprawie w terminie do dnia 
13.11.2018 roku, pod rygorem pominięcia stanowiska. 
Wyjaśnienia należy przesłać na adres e-mail: 
wydzial.dyscypliny@mzpnkrakow.pl 
 
Wezwanie do przedłożenia regulaminu stadionowego. 
 
Wezwanie do określenia statusu klubowego osoby 
wymienionej w opisie sprawozdania sędziowskiego. 

mailto:wydzial.dyscypliny@mzpnkrakow.pl
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8 KSZO OSTROWIEC Brak zapewnienia 
porządku i 
bezpieczeństwa 

KSZO Ostrowiec - 
Stal Rzeszów 
(14.10.2018) 

Kara pieniężna w 
kwocie 500 zł 

Art. 64 § 1 Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN 

Postępowanie prowadzone na wniosek Komisji ds. 
Bezpieczeństwa na Obiektach  Piłkarskich MZPN.  
 
Kolejne przewinienia dyscyplinarne tego rodzaju, tj. 
Organizator nie zabezpieczył miejsca parkingowego dla 
pojazdu Delegata w taki sposób, aby Delegat po zakończeniu 
pracy na zawodach, mógł opuścić obiekt – złamanie wymogu 
licencyjnego. Wulgaryzmy ze strony kibiców, zastosowanie 
pirotechniki w znacznej ilości przez kibiców gospodarzy. 
 
W wymiarze kary uwzględniono wyjaśnienia przedłożone do 
sprawy. 
 
Orzeczono na podstawie raportu delegata oraz wyjaśnień 
obwinionego klubu. 

9 SXXXX SXXXX (SOKÓŁ) Wykluczenie 
(bezpośrednia 
czerwona kartka) 

Wiślanie Jaśkowice - 
Sokół Sieniawa 
(3.11.2018) 

Kara 2 meczów 
dyskwalifikacji 

Art. 61 § 1 Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN 

Kara jako konsekwencja wykluczenia za uderzenie przeciwnika 
rękami z użyciem nieproporcjonalnej siły. 
 
Orzeczono na podstawie sprawozdania sędziowskiego. 
 

10 MIXXXX GXXXX(SOKÓŁ) Usunięcie ze strefy 
technicznej 

Wiślanie Jaśkowice - 
Sokół Sieniawa 
(3.11.2018) 

W postępowaniu Art. 62 § 2 Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN 

Wezwanie do złożenia wyjaśnień w sprawie w terminie do dnia 
13.11.2018 roku, pod rygorem pominięcia stanowiska. 
Wyjaśnienia należy przesłać na adres e-mail: 
wydzial.dyscypliny@mzpnkrakow.pl 
 
 
Ustalono na podstawie sprawozdania sędziowskiego. 

 
Sprawy sędziowskie 
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LP. OBWINIONY PRZEWINIENIE 
DYSCYPLINARNE 

MECZ, KTÓREGO DOTYCZY 
SPRAWA 

ORZECZENIE PODSTAWA PRAWNA UZASADNIENIE 

11 SĘDZIA TXXXXX ŻXXXXXX  Uniemożliwienie 
zamieszczenia zastrzeżeń  

Wiślanie Jaśkowice - Sokół 
Sieniawa (3.11.2018) 

Nagana. Art. 83 Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN 

Uniemożliwienie zamieszczenia w 
załączniku do sprawozdania z zawodów 
złożonych przez kierownika lub kapitana 
drużyny bezpośrednio po meczu 
zastrzeżeń, 

 

Sekretarz WD MZPN:             Przewodniczący WD MZPN: 

Maciej Jastrząb              Bartosz Ryt 


