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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/33/18-19 

z posiedzenia Wydziału Dyscypliny MZPN w dniu 29 stycznia 2019 roku 
 
Wydział Dyscypliny Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, w składzie: 
 
Bartosz Ryt – Przewodniczący WD MZPN 

Mateusz Korzeniak – Wiceprzewodniczący WD MZPN 

Maciej Jastrząb – Sekretarz 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 MXXXXX PXXXXXXXXX 

(PODHALE) 
Wykluczenie 
(bezpośrednia 
czerwona kartka) 

Podhale Nowy Targ - 
Stal Rzeszów 
(17.11.2018) 

Kara 2 meczów 
dyskwalifikacji 

Art. 61 § 1 
Regulaminu 
Dyscyplinarnego 
PZPN 

Kara orzeczona jako konsekwencja wykluczenia w tym 
spotkaniu. Uwzględniono wyjaśnienia złożone przez klub. 
 

2 WXXXXXXX RXXX (STAL 

RZESZÓW) 
Wykluczenie 
(bezpośrednia 
czerwona kartka) 

Podhale Nowy Targ - 
Stal Rzeszów 
(17.11.2018) 

Kara 2 meczów 
dyskwalifikacji 

Art. 61 § 1 
Regulaminu 
Dyscyplinarnego 
PZPN 

Kara orzeczona jako konsekwencja wykluczenia. Uwzględniono 
wyjaśnienia złożone przez klub. 
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3 AXXXXX LXXXXXXX (STAL 

RZESZÓW) 
Napomnienie Podhale Nowy Targ - 

Stal Rzeszów 
(17.11.2018) 

Nieuwzględnienie 
wniosku z dnia 22 
listopada 2018 
roku 

art. 48 Regulaminu 
Dyscyplinarnego 

WD MZPN ocenił, iż nie wykazano rażącego naruszenia 
przepisów gry w piłkę nożną, w związku z powyższym wniosek 
o odstąpienie od wymierzenia kary nie został uwzględniony. 
Zgodnie z art. 48 Regulaminu Dyscyplinarnego Organ 
dyscyplinarny może odstąpić od wymierzenia kary dyscyplinarnej 
właściwej za dane przewinienie związane z grą (automat), jeżeli 
w wyniku przeprowadzonego postępowania zebrano dowody 
pozwalające jednoznacznie na przyjęcie, że przy udzieleniu 
ostrzeżenia (żółta kartka) lub wykluczeniu z gry (czerwona 
kartka) w sposób rażący naruszono przepisy gry w piłkę nożną. W 
szczególności dotyczy to sytuacji, gdy sędzia udzielił ostrzeżenia 
(żółta kartka) lub wykluczył z gry (czerwona kartka) 
niewłaściwego zawodnika. 

4 PXXXX BXXXXXX (STAL 

RZESZÓW) 
Napomnienie Podhale Nowy Targ - 

Stal Rzeszów 
(17.11.2018) 

Nieuwzględnienie 
wniosku z dnia 22 
listopada 2018 
roku 

art. 48 Regulaminu 
Dyscyplinarnego 

WD MZPN ocenił iż nie wykazano rażącego naruszenia 
przepisów gry w piłkę nożną, w związku z powyższym wniosek 
o odstąpienie od wymierzenia kary nie został uwzględniony. 
Zgodnie z art. 48 Regulaminu Dyscyplinarnego Organ 
dyscyplinarny może odstąpić od wymierzenia kary dyscyplinarnej 
właściwej za dane przewinienie związane z grą (automat), jeżeli 
w wyniku przeprowadzonego postępowania zebrano dowody 
pozwalające jednoznacznie na przyjęcie, że przy udzieleniu 
ostrzeżenia (żółta kartka) lub wykluczeniu z gry (czerwona 
kartka) w sposób rażący naruszono przepisy gry w piłkę nożną. W 
szczególności dotyczy to sytuacji, gdy sędzia udzielił ostrzeżenia 
(żółta kartka) lub wykluczył z gry (czerwona kartka) 
niewłaściwego zawodnika.  

3 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 

Sprawa w toku. 
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4 PXXXX RXXXXXXXX (SOŁA 

OŚWIĘCIM) 
 
SOŁA OŚWIĘCIM 

Uszkodzenie 
mienia klubowego 

Czarni Połaniec - 
Soła Oświęcim 
(10.11.2018) 

W postępowaniu. Art. 74 Regulaminu 
Dyscyplinarnego 
PZPN 

Wezwanie do przedłożenia informacji na temat pod rygorem 
pominięcia.  

 

 

Sekretarz WD MZPN:             Przewodniczący WD MZPN: 

Maciej Jastrząb              Bartosz Ryt 


