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KOMUNIKAT nr 5/WD/KO Kraków/2015-16 
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Wydziału Dyscypliny Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie 

 

 
Wydział Dyscypliny MZPN, po analizie sprawozdania sędziego, postanowił upomnieć klub Orzeł Iwanowice za 
spowodowanie opóźnienia (brak elementów wyznaczających pole gry) w meczu Orzeł Iwanowice – Przemsza Klucze 
(16.08.2015) w ramach rozgrywek Klasy Okręgowej Kraków I. 
 
Wydział Dyscypliny MZPN, po analizie sprawozdania sędziego, postanowił nałożyć karę finansową w kwocie 100 
złotych na klub Zieleńczanka Zielonki, zgodnie z §18 pkt. 4a Regulaminu rozgrywek piłkarskich IV ligi i klas niższych 
MZPN na sezon 2015/2016, jako konsekwencję otrzymania żółtych kartek przez 5 zawodników drużyny w meczu 
Zieleńczanka Zielonki – Piliczanka Pilica (16.08.2015) rozegranym w ramach rozgrywek Klasy Okręgowej Kraków I. 
Podstawa prawna: §18 pkt. 4a Regulaminu rozgrywek piłkarskich IV ligi i klas niższych MZPN na sezon 2015/2016 
 
Wydział Dyscypliny MZPN, po analizie sprawozdania sędziego, postanowił nałożyć karę finansową w kwocie 100 
złotych na klub Garbarnia Kraków, zgodnie z §18 pkt. 4a Regulaminu rozgrywek piłkarskich IV ligi i klas niższych 
MZPN na sezon 2015/2016, jako konsekwencję otrzymania żółtych kartek przez 5 zawodników drużyny w meczu 
Prokocim Kraków -  Garbarnia II Kraków (15.08.2015) rozegranym w ramach rozgrywek Klasy Okręgowej Kraków II. 
Podstawa prawna: §18 pkt. 4a Regulaminu rozgrywek piłkarskich IV ligi i klas niższych MZPN na sezon 2015/2016 
 
Wydział Dyscypliny MZPN, po analizie sprawozdania sędziego, postanowił nałożyć karę 2 meczów dyskwalifikacji na 
p. Marka Dudka (Złomex Branice) usuniętego ze strefy technicznej w meczu Kaszowianka Kaszów – Złomex Branice 
(16.08.2015) rozegranym 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 kwocie 100 
złotych na klub Orzeł Myślenice, zgodnie z §18 pkt. 4a Regulaminu rozgrywek piłkarskich IV ligi i klas niższych MZPN 
na sezon 2015/2016, jako konsekwencję otrzymania żółtych kartek przez 6 zawodników drużyny w meczu Orzeł 
Myślenice – Raba Dobczyce (15.08.2015) rozegranym w ramach rozgrywek Klasy Okręgowej Kraków III. 
Podstawa prawna: §18 pkt. 4a Regulaminu rozgrywek piłkarskich IV ligi i klas niższych MZPN na sezon 2015/2016 
 
Wydział Dyscypliny MZPN, po analizie sprawozdania sędziego, postanowił nałożyć karę finansową w kwocie 100 
złotych na klub Raba Dobczyce, zgodnie z §18 pkt. 4a Regulaminu rozgrywek piłkarskich IV ligi i klas niższych MZPN 
na sezon 2015/2016, jako konsekwencję otrzymania żółtych kartek przez 5 zawodników drużyny w meczu Orzeł 
Myślenice – Raba Dobczyce (15.08.2015) rozegranym w ramach rozgrywek Klasy Okręgowej Kraków III. 
Podstawa prawna: §18 pkt. 4a Regulaminu rozgrywek piłkarskich IV ligi i klas niższych MZPN na sezon 2015/2016 
 
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 2015/2016, jako konsekwencję otrzymania żółtych kartek przez 5 zawodników drużyny w meczu Karpaty 
Siepraw – Jordan-Sum Zakliczyn (15.08.2015) rozegranym w ramach rozgrywek Klasy Okręgowej Kraków III. 
Podstawa prawna: §18 pkt. 4a Regulaminu rozgrywek piłkarskich IV ligi i klas niższych MZPN na sezon 2015/2016 
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