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KOMUNIKAT nr 103/MLJS, MLM, IV liga kobiet, sędziowie/2016-17  
z dnia 15.06.2017 

Wydziału Dyscypliny Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie 

 

 

Małopolska Liga Juniorów Starszych 
 
Wydział Dyscypliny Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, rozpoznając na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2017 roku, 
postanowił: 
 
- po analizie sprawozdania sędziego, w związku z niezłożeniem wyjaśnień przez zawodnika Garbarni Marcina Kołtona 
dotyczących okoliczności otrzymania czerwonej kartki w trakcie spotkania Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Garbarnia 
Kraków (3.06.2017) pod rygorem pominięcia stanowiska, orzec karę 3 meczów dyskwalifikacji. 
Podstawa prawna: art. 61 § 2 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN 
 
- po analizie sprawozdania sędziego ze spotkania Wolania Wola Rzędzińska - MKS SMS Kraków (3.06.2017) ponownie 
wezwać do złożenia pisemnych wyjaśnień zawodnika MKS SMS Kraków Mikołaja Czwartosza na okoliczność 
otrzymania czerwonej kartki w 90 minucie meczu. Wyjaśnienia należy przesłać na adres poczty mailowej Wydziału 
Dyscypliny wydzial.dyscypliny@mzpnkrakow.pl do dnia 21 czerwca 2017 r. (wtorek), pod rygorem pominięcia 
stanowiska. 
 
- po analizie sprawozdania sędziego orzec karę 2 meczów dyskwalifikacji wobec zawodnika Dunajca Bartłomieja 
Jodłowskiego wykluczonego w spotkaniu Dalin Myślenice - Dunajec Nowy Sącz (10.06.2017). 
Podstawa prawna: art. 61 ust. 1 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN 
 
- po analizie sprawozdania sędziego ze spotkania MKS SMS Kraków - Nowa Proszowianka (11.06.2017), wezwać 
sędziego do złożenia pisemnym wyjaśnień na okoliczność zachowania zawodnika Patryka Kota z Proszowianki 
wykluczonego za uderzenie przeciwnika ręką w twarz, na okoliczność szerszego opisu zdarzenia.  
 

Małopolska Liga Młodzików 

 
Wydział Dyscypliny Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, rozpoznając na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2017 roku, 
postanowił: 
 
- po analizie sprawozdania sędziego ze spotkania Cracovia - Krakus Nowa Huta (10.06.2017) orzec karę pieniężną w 
kwocie 100 zł (słownie: sto złotych) wobec trenera Przemysława Dobrocha za krytykę orzeczeń i kompetencji 
sędziego spotkania. 
Podstawa prawna: art. 70 Regulamin Dyscyplinarny PZPN 
 
- po analizie sprawozdania sędziego ze spotkania Bronowianka Kraków - MUKS TAP Tarnów (10.06.2017) orzec karę 1 
meczu dyskwalifikacji wobec trenera Mirosław Sułka (MUKS TAP Tarnów) usuniętego z ławki rezerwowych w tym 
meczu. 
Podstawa prawna: art. 64 § 1 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN 
 
- po analizie sprawozdania sędziego, odmówić wszczęcia postępowania w sprawie spotkania Tarnovia - Unia Tarnów 
(10.06.2017) ze względu na brak wypełnienia znamion przewinienia dyscyplinarnego  
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IV liga kobiet 
 
Wydział Dyscypliny Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, rozpoznając na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2017 roku, 
postanowił: 
 
- orzec karę pieniężną w kwocie 100 zł (słownie: sto złotych) wobec klubu Prądniczanka Kraków za brak zapewnienia 
opieki medycznej w meczu Prądniczanka II Kraków - Górnik Wieliczka (10.06.2017). 
Podstawa prawna: art. 61 § 3 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN  

 
Sprawy sędziowskie 
 
Wydział Dyscypliny Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, rozpoznając na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2017 roku, 
postanowił: 
 
- orzec karę upomnienia wobec sędziego meczu Starówka II Nowy Sącz – Szreniawa Nowy Wiśnicz (10.06.2017), 
Macieja Hojniaka, rozgrywanego w ramach IV ligi kobiet, za nieterminowe sporządzenie sprawozdania z meczu.  
Podstawa prawna: art. 82 § 1 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN 
 
- orzec karę upomnienia wobec sędziego meczu Dalin Myślenice – Wisła Kraków (11.06.2017), Jakuba Dziedziny, 
rozgrywanego w ramach Małopolskiej Ligi Trampkarzy, za nieterminowe sporządzenie sprawozdania z meczu.  
Podstawa prawna: art. 82 § 1 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN 
 
 

 

 
Sekretarz Wydziału Dyscypliny MZPN                             Przewodniczący Wydziału Dyscypliny MZPN 
                    Maciej Jastrząb                                            Bartosz Ryt 
 
 
 
 
Pouczenie: Od powyższego orzeczenia stronie/stronom przysługuje prawo do złożenia odwołania do Związkowej 
Komisji Odwoławczej MZPN za pośrednictwem Wydziału Gier MZPN w terminie 14 dni od dnia opublikowania 
niniejszego orzeczenia po wpłaceniu kaucji pieniężnej w wysokości określonej w Uchwale nr 14/Z/2015 z dnia 23 lipca 
2015 r. Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie. Kaucję należy uiścić na rachunek bankowy MZPN. 


