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KOMUNIKAT nr 23/WD/KO Kraków/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, postanowił nałożyć karę 2 meczów dyskwalifikacji na 
zawodnika Krzysztofa Pachacza, za wykluczenie w spotkaniu Kaszowianka Kaszów – Clepardia Kraków (18.09.2016) 
rozegranym w ramach IV ligi zachodniej.  
Podstawa prawna: art. 61§1 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN 
 
Wydział Dyscypliny MZPN, po analizie sprawozdania sędziego, postanowił upomnieć zawodnika Jarosława Kanię 
oraz kierownika Jana Miczka (obaj Clepardia) za niesportowe zachowania w spotkaniu Kaszowianka Kaszów – 
Clepardia Kraków (18.09.2016), rozegranego w ramach rozgrywek KO Kraków I. Wydział Dyscypliny MZPN wskazuje, 
że kolejne naruszenie będzie sankcjonowane wymierzeniem kary pieniężnej. 
Podstawa prawna: art. 70 w zw. z art. 47 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN 
 
Wydział Dyscypliny MZPN, po analizie sprawozdania sędziego, postanowił wszcząć postępowanie wyjaśniające i 
wezwać do wyjaśnienia klub Tęcza Piekary na okoliczność braku zapewnienia bezpieczeństwa (incydent opisany w 
sprawozdaniu sędziowskim – rzucenie butelką w kierunku sędziego asystenta). Wydział Dyscypliny wzywa do 
złożenia informacji na temat sposobu zabezpieczenia spotkania Tęcza Piekary – Piast Wołowice (17.09.2016) 
rozegranego w ramach rozgrywek KO Kraków I. Wyjaśnienia na piśmie należy przesłać na adres mailowy WD MZPN 
(wydział.dyscypliny@mzpnkrakow.pl) do 28.09.2016 (środa). 
 
Wydział Dyscypliny MZPN, po analizie sprawozdania sędziego, postanowił nałożyć karę 2 meczów dyskwalifikacji na 
zawodnika Krystiana Kowalczyka (Świt Krzeszowice) wykluczonego w spotkaniu Świt Krzeszowice – Podgórze Kraków 
(17.09.2016) rozegranym w ramach KO Kraków I. 
Podstawa prawna: art. 61§1 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN 
 
Wydział Dyscypliny MZPN, po analizie sprawozdania sędziego, postanowił nałożyć karę finansową w kwocie 100 
złotych na klub Świt Krzeszowice, 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 Świt Krzeszowice – 
Podgórze Kraków (17.09.2016) rozegranym w ramach KO Kraków I. 
Podstawa prawna: §18 pkt. 4a Regulaminu rozgrywek piłkarskich IV ligi i klas niższych MZPN na sezon 2016/2017 
 
Wydział Dyscypliny MZPN, po analizie sprawozdania sędziego, postanowił wezwać do wyjaśnień kierownika klubu 
Świt na okoliczność jego wypowiedzi w szatni po spotkaniu, a także trenera drużyny Świt Krzeszowice Marcina 
Kostery oraz zawodnika Michała Pitalę (Podgórze) na okoliczność adnotacji umieszczonej w sprawozdaniu na prośbę 
trenera gospodarzy. Sprawa dot. spotkania Świt Krzeszowice – Podgórze Kraków (17.09.2016) rozegranego w ramach 
KO Kraków I. Wyjaśnienia na piśmie należy przesłać na adres mailowy WD MZPN 
(wydział.dyscypliny@mzpnkrakow.pl) do 28.09.2016 (środa). 
 
Wydział Dyscypliny MZPN, po analizie sprawozdania sędziego, postanowił ponownie wezwać do złożenia wyjaśnień 
klub Tęcza Piekary na okoliczność incydentu w postaci próby wtargnięcia na murawę. Wyjaśnienia należy doręczyć 
Wydziałowi Dyscypliny  na adres e-mail wydział.dyscypliny@mzpnkrakow.pl lub osobiście w siedzibie Związku do 
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28.09.2016 (środa). Sprawa dotyczy spotkania Tęcza Piekary – Podgórze Kraków (10.09.2016) rozegranego w ramach 
spotkania klasy okręgowej Kraków II. 
 
 
Sekretarz Wydziału Dyscypliny MZPN      Przewodniczący Wydziału Dyscypliny MZPN 
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