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KOMUNIKAT nr 1/IV liga zachodnia, KO 1 i 2 Kraków, sędziowie/2017-18  
z dnia 18.08.2017 

Wydziału Dyscypliny Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie 

 

 

 

IV liga zachodnia 
Wydział Dyscypliny Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, rozpoznając na posiedzeniu w dniu 18 sierpnia 2017 roku, 
postanowił: 
 
- po analizie sprawozdań z meczów: Wiślanka Grabie - Iskra Klecza (15 sierpnia 2017 r. o godz. 17:00), Jutrzenka 
Giebułtów - Iskra Klecza (12 sierpnia 2017 r. o godz. 17:00), Dąb Tomice - Orzeł Wieprz (12 sierpnia 2017 r. o godz. 
17:00) oraz Skawa Wadowice - Dąb Tomice (15 sierpnia 2017 r. o godz. 17:00) wszcząć postępowanie wyjaśniające i 
wezwać do złożenia wyjaśnień klub Iskra Klecza oraz trenera Krzysztofa Dyrcza na okoliczność nieobecności 
szkoleniowca na ławce rezerwowych Iskry pomimo wpisania trenera Dyrcza do załącznika sprawozdania w dwóch 
wyżej wymienionych spotkaniach, przy jednoczesnym prowadzeniu drużyny Dąb Tomice (mecze rozgrywane w tym 
samym czasie). Wyjaśnienia należy przesłać na adres e-mail wydzial.dyscypliny@mzpnkrakow.pl do dnia 22 sierpnia 
2017 roku, pod rygorem pominięcia stanowiska.  
 
- po analizie sprawozdań z meczów: Wiślanka Grabie - Iskra Klecza (15 sierpnia 2017 r. o godz. 17:00), Jutrzenka 
Giebułtów - Iskra Klecza (12 sierpnia 2017 r. o godz. 17:00) wszcząć postępowanie wyjaśniające i wezwać do złożenia 
wyjaśnień sędziów: Przemysława Grenia z KS Oświęcim oraz Mateusza Brzuchacza z KS Tarnów, na okoliczność 
niewłaściwego sporządzenia sprawozdania i niewykonania obowiązku sprawdzenia licencji trenerskich w wyżej 
wymienionych spotkaniach. Wyjaśnienia należy przesłać na adres e-mail wydzial.dyscypliny@mzpnkrakow.pl do dnia 
22 sierpnia 2017 roku, pod rygorem pominięcia stanowiska. 
 
- orzec karę pieniężną w kwocie 150 zł wobec TS Węgrzce, jako konsekwencję otrzymania kartek przez 6 zawodników 
klubu w meczu Beskid Andrychów - TS Węgrzce (15 sierpnia 2017 r. o godz. 17:00) rozegranego w ramach IV ligi. 
Podstawa prawna: § 18 pkt. 4a Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o mistrzostwo IV ligi i niższych klas Małopolskiego 
Związku Piłki Nożnej na sezon 2017/2018 
 
- wezwać klub Orzeł Ryczów do przedłożenia zaświadczenia Pana Adama Stańczyka o posiadaniu uprawnień do 
udzielania pierwszej pomocy (wraz z numerem pozwolenia) pod rygorem orzeczenia kary za brak zapewnienia służb 
medycznej w spotkaniu Orzeł Ryczów – Górnik Wieliczka (12 sierpnia 2017 r. o godz. 17:30). Kopię dokumentu należy 
przesłać na adres e-mail wydzial.dyscypliny@mzpnkrakow.pl do dnia 22 sierpnia 2017 roku, pod rygorem pominięcia 
stanowiska. 
 

Klasa okręgowa Kraków I 
Wydział Dyscypliny Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, rozpoznając na posiedzeniu w dniu 18 sierpnia 2017 roku, 
postanowił: 
 
- po analizie sprawozdania sędziowskiego orzec karę 1 meczu dyskwalifikacji wobec zawodnika KACPER OLKUSKI 
(Prądniczanka Kraków), 
- po analizie sprawozdania sędziowskiego  orzec karę 1 meczu dyskwalifikacji wobec zawodnika ŁUKASZ PACIOREK  
(Prądniczanka Kraków),  
w obu przypadkach jako konsekwencję wykluczenia (za faul ratunkowy) w meczu Przemsza Klucze - Prądniczanka 
Kraków (13 sierpnia 2017 o godz. 17:30)  w ramach klasy okręgowej Kraków I.  



Podstawa prawna: art. 61 § 3 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN 
 

Sprawy sędziowskie 
Wydział Dyscypliny Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, rozpoznając na posiedzeniu w dniu 18 sierpnia 2017 roku, 
postanowił: 
 
- na wniosek Wydziału Gier MZPN orzec karę upomnienia wobec poniżej wymienionych sędziów jako konsekwencję 
nieterminowego wpisania sprawozdania do Extranetu (powyżej 48 h w weekend i powyżej 24h w tygodniu, podczas 
gdy sprawozdanie w przypadku meczu rozgrywanego poza weekendem należy przesłać niezwłocznie po zakończeniu 
spotkania): 
1. Tomasz Jabłoński (KS Nowy Targ) z meczu Orzeł Ryczów – Górnik Wieliczka (12.08.2017, godz. 17:30) w ramach IV 
ligi (wpisane 15.08.2017, godz. 14:03) 
2. Jarosław Jaźwiecki (KS Kraków) z meczu Strażak Przybysławice – Grębałowianka Kraków (15.08.2017, godz. 17:00) 
w ramach Klasy Okręgowej Kraków 1 (wpisane 17.08.2017, godz. 23:09) 
3. Piotr Mucha (KS Olkusz) z meczu Spójnia Osiek-Zimnodół – Nowa Proszowianka Proszowice (15.08.2017, godz. 
17:00) w ramach Klasy Okręgowej Kraków 1 (brak do dzisiaj) 
4. Aleksander Najman (KS Kraków) z meczu Wisła Jeziorany – AP Kmita Zabierzów (15.08.2017, godz. 17:00) w 
ramach Klasy Okręgowej Kraków 2 (wpisane 18.08.2017, godz. 2:22) 
Podstawa prawna: art. 82 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. 


