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KOMUNIKAT nr 16/WD/IVz-KO-MLJ/2014-15 
z dnia 31.10.2014 

Wydziału Dyscypliny Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie 

 

 

I (czwarta liga zachodnia) 

Wydział Dyscypliny MZPN, po analizie sprawozdania sędziego, postanowił nałożyć karę finansową w kwocie 100 
złotych na klub Karpaty Siepraw, zgodnie z §18 pkt. 4a Regulaminu rozgrywek piłkarskich IV ligi i klas niższych MZPN 
na sezon 2014/2015, jako konsekwencję otrzymania przez 5 zawodników żółtych kartek w meczu Cracovia II – 
Karpaty Siepraw (26.10.2014) w ramach rozgrywek IV ligi zachodniej. 
Podstawa prawna: §18 pkt. 4a Regulaminu rozgrywek piłkarskich IV ligi i klas niższych MZPN na sezon 2014/2015 
 
Wydział Dyscypliny MZPN, po analizie sprawozdania sędziego i raportu obserwatora, a także wysłuchaniu zawodnika 
Pawła Łukasika (Wiślanie Jaśkowice) postanowił nałożyć na ww. zawodnika karę 2 meczów dyskwalifikacji za 
niesportowe zachowanie w meczu Wiślanie Jaśkowice – Cracovia II (18.10.2014) w ramach rozgrywek IV ligi 
zachodniej. Zawodnik karę odbył. 
Podstawa prawna: art. 61 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN 
 
 

II (klasa okręgowa, Kraków) 

Wydział Dyscypliny MZPN, po analizie sprawozdania sędziego i wysłuchania przedstawicieli klubu Piliczanka Pilica, 
postanowił odstąpić od wszczęcia postępowania dyscyplinarnego w sprawie zachowania kibiców w meczu Piliczanka 
- Michałowianka (25.10.2014) w ramach rozgrywek klasy okręgowej Kraków I. 
 
Wydział Dyscypliny MZPN, po analizie sprawozdania sędziego, postanowił wezwać do złożenia pisemnych wyjaśnień 
przedstawicieli klubu Zieleńczanka Zielonki oraz Clepardia Kraków odnośnie organizacji spotkania Zieleńczanka - 
Clepardia (25.10.2014) w ramach rozgrywek klasy okręgowej Kraków I. 
 
Wydział Dyscypliny MZPN, po analizie sprawozdania sędziego, postanowił nałożyć karę 2 meczów dyskwalifikacji na 
trenera Piotra Gruszkę (Czarni Staniątki), usuniętego na trybuny w meczu Górnik Wieliczka – Czarni Staniątki 
(26.10.2014) w ramach rozgrywek klasy okręgowej Kraków III. 
Podstawa prawna: art. 62 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN 
 
Wydział Dyscypliny MZPN, po analizie sprawozdania sędziego, postanowił nałożyć karę finansową w kwocie 200 zł 
na klub Hejnał Krzyszkowice za brak zapewnienia porządku w meczu Hejnał Krzyszkowice – LKS Rudnik (26.10.2014) 
w ramach rozgrywek klasy okręgowej Kraków III.  
Wydział Dyscypliny prosi sędziego Jakuba Pieprzyka o bardziej szczegółowe informacje dot. braku licencji Hejnału. 
Podstawa prawna: art. 64 Regulaminu Dyscyplinarnego 
Kara na podstawie: 10.1. Uchwały nr 9/Z/2014 z dnia 17 lipca 2014 roku Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej 
w Krakowie w sprawie ustalenia wysokości: opłat, kar pieniężnych, ryczałtów transferowych, kaucji i opłat 
licencyjnych. 
 
Wydział Dyscypliny MZPN, po analizie sprawozdania sędziego i wyjaśnień klubu, postanowił nałożyć karę finansową 
w kwocie 200 zł na klub Raba Dobczyce, za brak zapewnienia porządku (odpalenie rac przez kibiców) w meczu Raba 
Dobczyce - Dziecanovia (18.10.2014, KO III).  



Podstawa prawna: art. 64 Regulaminu Dyscyplinarnego 
Kara na podstawie: 10.1. Uchwały nr 9/Z/2014 z dnia 17 lipca 2014 roku Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej 
w Krakowie w sprawie ustalenia wysokości: opłat, kar pieniężnych, ryczałtów transferowych, kaucji i opłat 
licencyjnych. 
 
 

III (sprawy sędziowskie) 

Wydział Dyscypliny MZPN postanowił nałożyć karę nagany na sędziego Michała Koźlaka (KS Kraków) za ponowne 
nieterminowe sporządzenie sprawozdania z zawodów w systemie Extranet (Garbarz - Górnik, 25.10.2014) - 100 
godzin po zakończeniu spotkania rozegranego w ramach rozgrywek IV ligi zachodniej. 
Kara zgodnie z art. 82 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN 
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