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KOMUNIKAT nr 4/WD/IVz-KO-MLJ/2014-15 
z dnia 29.08.2014 

Wydziału Dyscypliny Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie 

 

I 

Wydział Dyscypliny MZPN nałożył kary za przewinienia w meczach rozegranych w terminie 23-27.08.2014 r.: 
 

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 Adam Przeniosło Nowa Proszowianka 3 żółta 23.08.2014 70 zł 

 
Kary finansowe/dyskwalifikacji za kartki żółte i czerwone 

Klasa Okręgowa Kraków II 
Lp Imię i nazwisko  Klub Żółta/czerwona 

kartka 
Data 

zawodów 
Kara finansowa/ 
dyskwalifikacji 

1 Daniel Barcik Pozowianka 3 żółta 23.08.2014 40 zł 

2 Kamil Irzyk Liszczanka czerwona 23.08.2014 1 mecz 

3 Dariusz Szymula Liszczanka 3 żółta 23.08.2014 40 zł 

 
Kary finansowe/dyskwalifikacji za kartki żółte i czerwone 

Klasa Okręgowa Kraków III 
Lp Imię i nazwisko  Klub Żółta/czerwona 

kartka 
Data 

zawodów 
Kara finansowa/ 
dyskwalifikacji 

1 Piotr Grudzień Raba Dobczyce czerwona 24.08.2014 1 mecz 

2 Michał Przetocki Górnik Wieliczka 3 żółta 23.08.2014 40 zł 

 
Kary finansowe/dyskwalifikacji za kartki żółte i czerwone 

Małopolska Liga Juniorów Starszych 
Lp Imię i nazwisko  Klub Żółta/czerwona 

kartka 
Data 

zawodów 
Kara finansowa/ 
dyskwalifikacji 

1 Patrycjusz Cygan Unia Tarnów czerwona 24.08.2014 2 mecze 

 
Kary finansowe/dyskwalifikacji za kartki żółte i czerwone 

Małopolska Liga Juniorów Młodszych 
Lp Imię i nazwisko  Klub Żółta/czerwona 

kartka 
Data 

zawodów 
Kara finansowa/ 
dyskwalifikacji 

1 Grzegorz Fundament Prądniczanka Kraków czerwona 27.08.2014 1 mecz 

2 Jakub Brudziński Dunajec Nowy Sącz czerwona 23.08.2014 1 mecz 

3 Norbert Duleba MKS Trzebinia-Siersza czerwona 22.08.2014 1 mecz 

4 Dawid Dyląg Sandecja Nowy Sącz czerwona 27.08.2014 2 mecze 

 

II 

Wydział Dyscypliny MZPN, po analizie sprawozdania sędziego, postanowił nałożyć karę finansową w wysokości 100 
zł na klub Cracovia, zgodnie z §18 pkt. 4a Regulaminu rozgrywek piłkarskich IV ligi i klas niższych MZPN na sezon 



2014/2015, jako konsekwencję otrzymania żółtych/czerwonych kartek przez 5 zawodników występujących w 
drużynie Cracovii II w meczu Nowa Proszowianka – Cracovia II (17.08.2014) 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, postanowił nałożyć karę finansową w wysokości 100 
zł na klub Jałowiec Stryszawa, zgodnie z §18 pkt. 4a Regulaminu rozgrywek piłkarskich IV ligi i klas niższych MZPN na 
sezon 2014/2015, jako konsekwencję otrzymania żółtych kartek przez 7 zawodników występujących w drużynie 
Jałowca w meczu Karpaty Siepraw – Jałowiec Stryszawa (17.08.2014) 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, postanowił nałożyć karę finansową w wysokości 100 
zł na klub Iskra Klecza, zgodnie z §18 pkt. 4a Regulaminu rozgrywek piłkarskich IV ligi i klas niższych MZPN na sezon 
2014/2015, jako konsekwencję otrzymania żółtych kartek przez 5 zawodników występujących w drużynie Iskry w 
meczu Iskra Klecza -  Karpaty Siepraw (23.08.2014) 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, postanowił nałożyć karę finansową w wysokości 100 
zł 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 żółtych kartek przez 5 zawodników występujących w drużynie 
Karpat w meczu Karpaty Siepraw – Garbarz Zembrzyce (27.08.2014) 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, postanowił nałożyć karę finansową w wysokości 100 
zł na klub Iskra Klecza, za brak zapewnienia porządku i bezpieczeństwa (wtargnięcie kibica do strefy technicznej 
gospodarzy) w meczu Iskra Klecza – Karpaty Siepraw (23.08.2014) w ramach rozgrywek IV ligi zachodniej. 
Podstawa prawna: art. 64 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN. Kara zgodnie z: art.2 §1 pkt. 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 

Wydział Dyscypliny MZPN, po analizie sprawozdania sędziego, postanowił wszcząć postępowanie wyjaśniające i 
wezwać trenera Piliczanki Pilica Pawła Netera na posiedzenie Wydziału w środę 3 września, na godzinę 16.15. 
Postępowanie dotyczy zachowania w meczu Prądniczanka – Piliczanka (23.08.2014) w ramach rozgrywek klasy 
okręgowej Kraków I. Do czasu zakończenia postępowania i wydania decyzji w sprawie obowiązuje zakaz przebywania 
w strefie technicznej drużyny w trakcie meczów. 
 
Wydział Dyscypliny MZPN, po analizie sprawozdania sędziego, postanowił nałożyć karę finansową w wysokości 100 
zł na klub IKS Olkusz za brak zapewnienia bezpieczeństwa (brak zabezpieczenia zejścia sędziów z płyty boiska) w 
meczu IKS Olkusz - Grębałowianka (23.08.2014) w ramach rozgrywek klasy okręgowej Kraków I. 
Podstawa prawna: art. 64 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN. Kara zgodnie z: art.2 §1 pkt. 10.1 Uchwałą 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, postanowił nałożyć karę 2 meczów dyskwalifikacji na 
trenera drużyny Liszczanki Liszki Łukasza Ślebodę, jako konsekwencję usunięcia ze strefy technicznej w meczu 
Podgórze Kraków – Liszczanka Liszki (23.08.2014 r.) w ramach rozgrywek klasy okręgowej Kraków II. 
Podstawa prawna: art. 62 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN 
 
Wydział Dyscypliny MZPN, po analizie sprawozdania sędziego, postanowił nałożyć karę finansową w wysokości 300 
zł na klub Kaszowianka Kaszów, za brak zapewnienia porządku na stadionie (wniesienie i odpalenie petard hukowych 
przez kibiców gospodarzy) w meczu Kaszowianka Kaszów – Lotnik Kryspinów (24.08.2014) w ramach rozgrywek klasy 
okręgowej Kraków II. 
Podstawa prawna: art. 64 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN. Kara zgodnie z: art.2 §1 pkt. 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, postanowił nałożyć karę finansową w wysokości 100 
zł na klub Prokocim, zgodnie z §18 pkt. 4a Regulaminu rozgrywek piłkarskich IV ligi i klas niższych MZPN na sezon 
2014/2015, jako konsekwencję otrzymania żółtych kartek przez 5 zawodników występujących w drużynie Prokocimia 
w meczu AP Kmita Zabierzów - Prokocim (16.08.2014) w ramach rozgrywek klasy okręgowej Kraków II.  
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, postanowił nałożyć karę finansową w wysokości 100 
zł na klub Rokita Kornatka, zgodnie z §18 pkt. 4a Regulaminu rozgrywek piłkarskich IV ligi i klas niższych MZPN na 
sezon 2014/2015, jako konsekwencję otrzymania żółtych kartek przez 5 zawodników występujących w drużynie 
Rokity w meczu Rokita Kornatka – Gościbia Sułkowice (17.08.2014) w ramach rozgrywek klasy okręgowej Kraków III.  
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, postanowił nałożyć karę finansową w wysokości 100 
zł na klub Raba Dobczyce, zgodnie z §18 pkt. 4a Regulaminu rozgrywek piłkarskich IV ligi i klas niższych MZPN na 
sezon 2014/2015, jako konsekwencję otrzymania żółtych/czerwonych kartek przez 5 zawodników występujących w 
drużynie Raby w meczu Rokita Kornatka - Raba Dobczyce (24.08.2014) w ramach rozgrywek klasy okręgowej Kraków 
III. 
Podstawa prawna: §18 pkt. 4a Regulaminu rozgrywek piłkarskich IV ligi i klas niższych MZPN na sezon 2014/2015 
 
Wydział Dyscypliny MZPN wzywa klub Raba Dobczyce do ostatecznego wyjaśnienia sprawy zaległej kary finansowej 
nałożonej w komunikacie nr 43 Wydziału Dyscypliny w kwocie 200 zł na zawodnika Piotra Grudnia i do jej 
niezwłocznego uregulowania.  Brak odpowiedzi na wezwanie będzie wiązał się z konsekwencjami regulaminowymi, 
określonymi w art. 104 i 105 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN. Wydział Dyscypliny MZPN przypomina, iż zgodnie z 
art. 17 §6 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN „kluby odpowiadają solidarnie i subsydiarnie za kary pieniężne 
nałożone na ich zawodników (…)” 
 

IV 

Wydział Dyscypliny MZPN, po analizie sprawozdania sędziego, postanowił nałożyć karę finansową w wysokości 100 
zł na klub Unia Tarnów, zgodnie z §18 pkt. 4a Regulaminu rozgrywek piłkarskich o Mistrzostwo Małopolskiej Ligi 
Juniorów Starszych i Młodszych na sezon 2014/2015, jako konsekwencję otrzymania żółtych kartek przez 5 
zawodników występujących w drużynie Unii w meczu Puszcza Niepołomice – Unia Tarnów (24.08.2014) w ramach 
rozgrywek Małopolskiej Ligi Juniorów Starszych. 
Podstawa prawna: §18 pkt. 4a Regulaminu rozgrywek piłkarskich o Mistrzostwo Małopolskiej Ligi Juniorów Starszych 
i Młodszych na sezon 2014/2015 
 
Wydział Dyscypliny MZPN, po analizie sprawozdania sędziego, postanowił nałożyć karę finansową w wysokości 100 
zł na klub Unia Tarnów, za brak opieki medycznej w meczu Unia Tarnów – Hutnik Nowa Huta (23.08.2014) w ramach 
rozgrywek Małopolskiej Ligi Juniorów Młodszych. 
Podstawa prawna: §15 pkt. 5 Regulaminu rozgrywek piłkarskich o Mistrzostwo Małopolskiej Ligi Juniorów Starszych i 
Młodszych na sezon 2014/2015 
 

V 

Wydział Dyscypliny MZPN postanowił nałożyć karę upomnienia na sędziego Rafała Pąchalskiego (KS Kraków) za 
niekompletne wypełnienie formularza Sprawozdania Sędziowskiego w systemie Extranet (nie wpisano strzelców) z 
meczu Clepardia – Bronowianka (23.08.2014) w ramach rozgrywek klasy okręgowej Kraków I. 
Kara zgodnie z: art. 82 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN 
Podstawa prawna: § 12 pkt 12 Regulaminu rozgrywek piłkarskich IV ligi i klas niższych MZPN na sezon 2014/2015 
 
Wydział Dyscypliny MZPN postanowił nałożyć karę upomnienia na sędziego Filipa Magierę (KS Myślenice) za 
nieterminowe sporządzenie sprawozdania z zawodów w systemie Extranet (64 godziny od zakończenia spotkania) z 
meczu Pozowianka – Sokół (23.08.2014) w ramach rozgrywek klasy okręgowej Kraków II. 
Podstawa prawna: § 12 pkt 12 Regulaminu rozgrywek piłkarskich IV ligi i klas niższych MZPN na sezon 2014/2015 
Kara zgodnie z: art. 82 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN 
 



Wydział Dyscypliny MZPN postanowił nałożyć karę upomnienia na sędziego Sławomira Steczko (KS Kraków) za 
nieterminowe sporządzenie sprawozdania z zawodów w systemie Extranet (44 godziny od zakończenia spotkania) z 
meczu Śledziejowice – Rudnik (23.08.2014) w ramach rozgrywek klasy okręgowej Kraków III. 
Podstawa prawna: § 12 pkt 12 Regulaminu rozgrywek piłkarskich IV ligi i klas niższych MZPN na sezon 2014/2015 
Kara zgodnie z: art. 82 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN 
 
Wydział Dyscypliny MZPN postanowił nałożyć karę upomnienia na sędziego Rafała Gruszeckiego (KS Kraków) za 
nieterminowe sporządzenie sprawozdania z zawodów w systemie Extranet (44 godziny od zakończenia spotkania) z 
meczu Prądniczanka – Akademia Piłkarska 21 (23.08.2014) w ramach rozgrywek Małopolskiej Ligi Juniorów 
Młodszych. 
Podstawa prawna: § 10 pkt 12 Regulaminu rozgrywek piłkarskich o Mistrzostwo Małopolskiej Ligi Juniorów Starszych 
i Młodszych na sezon 2014/2015. 
Kara zgodnie z: art. 82 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN 
 
Wydział Dyscypliny MZPN postanowił nałożyć karę upomnienia na sędziego Waldemara Pyznara (KS Gorlice) za 
nieterminowe sporządzenie sprawozdania z zawodów oraz wpisanie nieprawidłowego wyniku w systemie Extranet 
(47 godzin od zakończenia spotkania) z meczu Glinik – Cracovia (23.08.2014) w ramach rozgrywek Małopolskiej Ligi 
Juniorów Młodszych. 
Podstawa prawna: § 10 pkt 12 Regulaminu rozgrywek piłkarskich o Mistrzostwo Małopolskiej Ligi Juniorów Starszych 
i Młodszych na sezon 2014/2015. 
Kara zgodnie z: art. 82 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN 
 
 
 
 
 
 
 
Sekretarz Wydziału Dyscypliny MZPN      Przewodniczący Wydziału Dyscypliny MZPN 

                                                Bartosz Ryt                Rafał Aksman 


