
Strona 1 z 3   Kraków, 13.09.2018 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. 
 

Komunikat  
WD.MZPN/9/18-19 

z posiedzenia Wydziału Dyscypliny MZPN w dniu 13 września 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 WIŚLANIE JAŚKOWICE Otrzymanie kartek 
przez co najmniej 5 
zawodników klubu 
w danym 
spotkaniu 

Wiślanie Jaśkowice - 
Orlęta-Spomlek 
Radzyń Podlaski 
(8.09.2018) 

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. Drugie przewinienie w sezonie 
(wcześniej 15.08.2018 w meczu ze Stalą Rzeszów). 
 
Ustalono na podstawie sprawozdania 
sędziowskiego. 

2 AVIA ŚWIDNIK Otrzymanie kartek 
przez co najmniej 5 
zawodników klubu 
w danym 
spotkaniu 

Wólczanka Wólka 
Pełkińska - Avia 
Świdnik (8.09.2018) 

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. Drugie przewinienie w sezonie 
(wcześniej 29.08.2018 w meczu z Chełmianką). 
 
 
Ustalono na podstawie sprawozdania sędziowskiego. 
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3 MXXXXX LXXX 

(WÓLCZANKA) 
Wykluczenie 
(bezpośrednia 
czerwona kartka) 

Wólczanka Wólka 
Pełkińska - Avia 
Świdnik (8.09.2018) 

W postępowaniu. Art. 61 § 2 Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN 

Wezwanie do złożenia wyjaśnień w sprawie do dnia 
18 września 2018 roku pod rygorem pominięcia 
stanowiska. Wyjaśnienia należy przesłać na adres 
wydzial.dyscypliny@mzpnkrakow.pl 

4 DXXXXXX 

BXXXXXXXXX(AVIA 

ŚWIDNIK) 

Usunięcie ze strefy 
technicznej 

Wólczanka Wólka 
Pełkińska - Avia 
Świdnik (8.09.2018) 

Kara 1 meczu 
dyskwalifikacji 

Art. 62 § 1 Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN 

Usunięcie jako konsekwencja krytyki decyzji 
sędziego. 
 
Ustalono na podstawie sprawozdania sędziowskiego. 

5 SXXXXX SXXXXXXX 

(SOKÓŁ) 
Usunięcie ze strefy 
technicznej 

Hutnik Kraków - 
Sokół Sieniawa 
(1.09.2018) 

Kara 1 meczu 
dyskwalifikacji oraz 
dodatkowa kara pieniężna 
w kwocie 200 zł 

Art. 62 § 2 oraz § 4 
Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN 

Usunięcie ze strefy technicznej jako konsekwencja 
krytyki orzeczeń sędziowskich z użyciem słów 
wulgarnych, opuszczanie strefy technicznej. W 
wymiarze kary, jako okoliczność łagodzącą 
uwzględniono złożone przez obwinionego 
wyjaśnienia. Ustalono również w oparciu o 
sprawozdanie sędziego i złożone wyjaśnienia.  

6 KXXXXX BXXXX (SOKÓŁ) Usunięcie ze strefy 
technicznej 

Hutnik Kraków - 
Sokół Sieniawa 
(1.09.2018) 

Kara 1 meczu 
dyskwalifikacji oraz 
dodatkowa kara pieniężna 
w kwocie 200 zł 

Art. 62 § 2 oraz § 4  
Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN 

Usunięcie ze strefy technicznej jako konsekwencja 
krytyki orzeczeń sędziowskich z użyciem słów 
wulgarnych, opuszczanie strefy technicznej. W 
wymiarze kary, jako okoliczność łagodzącą 
uwzględniono złożone przez obwinionego 
wyjaśnienia. Ustalono również w oparciu o 
sprawozdanie sędziego i złożone wyjaśnienia.  

7 SOKÓŁ SIENIAWA Nieobecność 
trenera z 
wymaganą licencją 
na ławce 
rezerwowych 

Sokół Sieniawa - 
Wisła Sandomierz 
(9.09.2018) 

W postępowaniu. § 11 ust.1 Regulaminu 
Rozgrywek Piłkarskich o 
mistrzostwo III ligi na 
sezon 2017/2018. 

Wezwanie do złożenia wyjaśnień w sprawie do dnia 
18 września 2018 roku pod rygorem pominięcia 
stanowiska. Wyjaśnienia należy przesłać na adres 
wydzial.dyscypliny@mzpnkrakow.pl 
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8 WISŁA SANDOMIERZ Nieobecność 
trenera z 
wymaganą licencją 
na ławce 
rezerwowych 

Sokół Sieniawa - 
Wisła Sandomierz 
(9.09.2018) 

W postępowaniu. § 11 ust.1 Regulaminu 
Rozgrywek Piłkarskich o 
mistrzostwo III ligi na 
sezon 2017/2018. 

Wezwanie do złożenia wyjaśnień w sprawie do dnia 
18 września 2018 roku pod rygorem pominięcia 
stanowiska. Wyjaśnienia należy przesłać na adres 
wydzial.dyscypliny@mzpnkrakow.pl 

9 CHEŁMIANKA CHEŁM Otrzymanie kartek 
przez co najmniej 5 
zawodników klubu 
w danym 
spotkaniu 

Soła Oświęcim - 
Chełmianka Chełm 
(1.09.2018) 

Sprostowanie orzeczenia 
nr 7/ WD.MZPN/7/18-19 
z dnia 6 września 2018 
roku 
 

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

Orzeczenie wymaga uchylenia ze względu na 
oczywistą omyłkę. Kartkami w meczu Soła Oświęcim 
- Chełmianka Chełm (1.09.2018) zostało ukaranych 
4, a nie 5 zawodników obwinionego klubu zostało 
ukaranymi kartkami. 
 
Ustalono na podstawie sprawozdania sędziowskiego 
i pisma klubu.  

10 CZARNI POŁANIEC Brak wymaganej 
regulaminem ilości 
piłek. 

Czarni Połaniec - Stal 
Kraśnik (1.09.2018) 

Umorzenie postępowania. Art. 140 § 4 Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN 

Po analizie wyjaśnień klubu WD MZPN stwierdził 
brak wypełnienia znamion przewinienia 
dyscyplinarnego. Ustalono na podstawie 
sprawozdania sędziowskiego i pisma klubu. 

 
Sekretarz WD MZPN:             Przewodniczący WD MZPN: 

Maciej Jastrząb              Bartosz Ryt 


