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KOMUNIKAT nr 104/IV liga zachodnia/2016-17  
z dnia 24.06.2017 

Wydziału Dyscypliny Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie 

 

IV liga zachodnia 
Wydział Dyscypliny Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, rozpoznając na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2017 roku, 
postanowił: 
- po analizie sprawozdania sędziego, analizie sprawozdania obserwatora, wniosku obserwatora oraz uzupełniających 
wyjaśnień obserwatora zawierających dokumentację fotograficzną orzec karę pieniężną 450 zł wobec klubu Hutnik 
Kraków za brak zapewnienia porządku i bezpieczeństwa na stadionie (używanie wulgarnego słownictwa w kierunku 
zawodników drużyny przyjezdnej bez reakcji obecnego spikera zawodów, rasistowskie zachowania w kierunku 
jednego z zawodników drużyny gości przez kibiców gospodarzy, użycie petard hukowych, niedostarczenie 
wymaganej listy porządkowych, wnoszenie alkoholu na obiekt i spożywanie go przez kibiców, naruszenie 
nietykalności obserwatora MZPN przez niezidentyfikowane osoby obecne na meczu) w trakcie spotkania Hutnik 
Kraków – Sosnowianka Stanisław Dolny (11.06.2017).   
Podstawa prawna: art. 64 § 1 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN 
Kara na podstawie: art. 1 § 2 pkt. 10.1. Uchwały nr 14/Z/2015 z dnia 23 lipca 2015 roku Zarządu Małopolskiego 
Związku Piłki Nożnej w Krakowie w sprawie ustalenia wysokości opłat, kar pieniężnych, ryczałtów transferowych, 
kaucji i opłat licencyjnych. 
- po analizie sprawozdania sędziego orzec karę 2 meczów dyskwalifikacji wobec zawodnika Michoławianki Marcina 
Cygnarowicza jako konsekwencję wykluczenia w trakcie meczu TS Węgrzce - Michałowianka (17.06.2017). 
Podstawa prawna: art. 61 § 1 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN 
 

Kary finansowe/dyskwalifikacji za kartki żółte i czerwone 
IV liga zachodnia 
Lp Imię i nazwisko  Klub Żółta/czerwona 

kartka 
Data 

zawodów 
Kara finansowa/ 
dyskwalifikacji 

1 Krzysztof Świątek Hutnik Kraków 4 żółta 17.06.2017 * 1 mecz/105 zł 

2 Dariusz Kapera Iskra Klecza 4 żółta 17.06.2017 * 1 mecz/105 zł 

3 Sławomir Para Iskra Klecza 8 żółta 17.06.2017 * 1 mecz/135 zł 

4 Filip Cyganek Michałowianka 3 żółta 17.06.2017 70 zł 

5 Marcin Cygnarowicz Michałowianka czerwona 17.06.2017 2 mecze 

6 Arkadiusz Duda Pcimianka Pcim 9 żółta 17.06.2017 135 zł 

7 Paweł Galos Wiślanie Jaśkowice 4 żółta 17.06.2017 * 1 mecz/105 zł 

8 Łukasz Furga Wiślanka Grabie 3 żółta 17.06.2017 70 zł 

 
* Wyciąg z regulaminu 
Jeżeli wykonanie kary dyskwalifikacji orzeczonej w związku z udzielonymi ostrzeżeniami (żółtymi kartkami) nie nastąpiło w 
sezonie rozgrywkowym, w którym popełniono przewinienie dyscyplinarne, kary tej nie wykonuje się w kolejnym sezonie 
rozgrywkowym; w takim wypadku zawodnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty, w wysokości kolejnej opłaty za żółte kartki. 

 
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. 


