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KOMUNIKAT nr 22/WD/IV liga zachodnia/2016-17 
z dnia 23.09.2016 

Wydziału Dyscypliny Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie 

 

Wydział Dyscypliny MZPN nałożył kary za przewinienia w meczach rozegranych w terminie 17-18.09.2016 r.: 
 
Wydział Dyscypliny MZPN, po analizie sprawozdania sędziego i opisu obserwatora pełniącego również funkcję 
delegata, postanowił nałożyć karę finansową w kwocie 100 złotych na sędziów: Jarosława Kuźniara, Kazimierza 
Dzióbka, Dariusza Pokwiczała, za niedbałe wykonanie obowiązków określonych w przepisach PZPN. Karę 
wymierzono jako konsekwencję prowadzenia spotkania na polu gry bez przeprowadzenia oceny przydatności pola 
gry do zawodów lub oceny niezgodnej z art. 1 Postanowień PZPN do Przepisów Gry 2016/2017. Kara dotyczy 
prowadzonego przez ten zespół sędziowski meczu Iskra Klecza – Unia Oświęcim (17.09.2016) rozegranego w ramach 
IV ligi zachodniej. 
Podstawa prawna: art. 110 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN 
Kara na podstawie: art. 2 § 1 pkt 10.26 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. 
 
Wydział Dyscypliny MZPN, przeprowadził postępowanie wyjaśniające w postaci analizy sprawozdania sędziego i 
pisemnych wyjaśnień zawodnika; postanowił nałożyć karę 3 meczów dyskwalifikacji na zawodnika Jakuba Wałacha 
(TS Węgrzce) usuniętego z pola gry w spotkaniu Sosnowianka Stanisław Dolny – TS Węgrzce (18.09.2016).  
rozegranym w ramach IV ligi zachodniej. 
Podstawa prawna: art. 61§2 pkt. 2 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN 
 
Wydział Dyscypliny MZPN, po analizie sprawozdania sędziego, postanowił nałożyć karę finansową w kwocie 100 
złotych na klub Cracovia, zgodnie z §18 pkt. 4a Regulaminu rozgrywek piłkarskich IV ligi i klas niższych MZPN na 
sezon 2016/2017, jako konsekwencję otrzymania kartek przez 6 zawodników drużyny w meczu Proszowianka 
Proszowice – Cracovia II (18.09.2016) rozegranym w ramach IV ligi zachodniej. 
Podstawa prawna: §18 pkt. 4a Regulaminu rozgrywek piłkarskich IV ligi i klas niższych MZPN na sezon 2016/2017 
 
Wydział Dyscypliny MZPN, po analizie raportu oraz wyjaśnień obserwatora pełniącego rolę delegata, postanowił 
nałożyć karę 100 zł na klub Beskid Andrychów za brak zapewnienia porządku na stadionie (użycie środków 
pirotechnicznych) w spotkaniu Beskid Andrychów – Hutnik Nowa Huta (10.09.2016)  rozegranym w ramach IV ligi 
zachodniej. 
Podstawa prawna: Kara na podstawie: art. 2 § 1 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. 
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