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KOMUNIKAT nr 8/WD/IVz-KO-MLJ/2014-15 
z dnia 22.09.2014 

Wydziału Dyscypliny Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie 

 

 

 

I (czwarta liga zachodnia) 

Wydział Dyscypliny MZPN, po analizie sprawozdania sędziego, postanowił wezwać trenera Iskry Klecza Filipa 
Niewidoka na posiedzenie Wydziału w dniu 24.09.2014 r. w celu wyjaśnienia zachowania w meczu Wiślanie 
Jaśkowice – Iskra Klecza (13.09.2014 r.). Wydział Dyscypliny prosi również sędziego głównego spotkania Pawła 
Gądka o kontakt (na adres e-mail: wydzial.dyscypliny@mzpnkrakow.pl) i pisemne oświadczenie w sprawie. 
 
Wydział Dyscypliny MZPN, po analizie sprawozdania sędziego, postanowił nałożyć karę finansową w wysokości 100 
zł na klub Górnik Libiąż, za niezapewnienie opieki medycznej w trakcie spotkania Górnik Libiąż – Karpaty Siepraw 
(12.09.2014 r.) w ramach rozgrywek IV ligi zachodniej. 
 
Wydział Dyscypliny MZPN, po analizie sprawozdania sędziego, postanowił upomnieć klub Karpaty Siepraw za 
opóźnione dostarczenie dokumentów w meczu Górnik Libiąż – Karpaty Siepraw (12.09.2014 r.) w ramach rozgrywek 
IV ligi zachodniej. Jednocześnie WD informuje, iż w następnych przypadkach opóźnień, na klub nałożona zostanie 
sankcja w postaci kary finansowej. 
 
Wydział Dyscypliny MZPN, po analizie sprawozdania sędziego, postanowił upomnieć klub Cracovia za 
nieprzygotowanie boiska do gry w meczu Cracovia II – Niwa Nowa Wieś (14.09.2014) w ramach rozgrywek IV ligi 
zachodniej.  
 
Wydział Dyscypliny MZPN, po analizie sprawozdania sędziego, postanowił nałożyć karę finansową w wysokości 100 
zł  na klub Niwa Nowa Wieś, zgodnie z §18 pkt. 4a Regulaminu rozgrywek piłkarskich IV ligi i klas niższych MZPN na 
sezon 2014/2015, jako konsekwencję otrzymania przez 5 zawodników żółtych kartek w meczu Cracovia II – Niwa 
Nowa Wieś (14.09.2014) w ramach rozgrywek IV ligi zachodniej.   
Podstawa prawna: §18 pkt. 4a Regulaminu rozgrywek piłkarskich IV ligi i klas niższych MZPN na sezon 2014/2015 
 
 
 

II (klasa okręgowa, Kraków) 

Wydział Dyscypliny MZPN, po analizie sprawozdania sędziego, postanowił upomnieć trenera Michałowianki 
Michałowice Marka Kowalskiego, za zachowanie opisane w sprawozdaniu z meczu Michałowianka – Clepardia 
(13.09.2014 r.) w ramach rozgrywek klasy okręgowej Kraków I. 
 
Wydział Dyscypliny MZPN, po analizie sprawozdania sędziego, postanowił nałożyć karę finansową w wysokości 100 
zł na klub Wieczysta Kraków, zgodnie z §18 pkt. 4a Regulaminu rozgrywek piłkarskich IV ligi i klas niższych MZPN na 
sezon 2014/2015, jako konsekwencję otrzymania przez 5 zawodników żółtych kartek w meczu Wieczysta Kraków – 
Trzy Korony Żarnowiec (13.09.2014) w ramach rozgrywek klasy okręgowej Kraków I. 
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, wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie 
incydentu w meczu Piliczanka Pilica – IKS Olkusz i postanowił wezwać zawodnika IKS Olkusz Maksymiliana Przybyłę 
oraz Dawida Rybczyńskiego (Piliczanka) na posiedzenie w dniu 24 września 2014 na godzinę 16.30. Ponadto, Wydział 
Dyscypliny postanowił poprosić o wyjaśnienia sędziego Radosława Wilka oraz kierowników obu drużyn (na adres e-
mail: wydzial.dyscypliny@mzpnkrakow.pl) 
 
Wydział Dyscypliny MZPN, po analizie sprawozdania sędziego, postanowił upomnieć klub Zieleńczanka Zielonki za 
zbyt późne dostarczenie dokumentów w meczu TS Węgrzce – Zieleńczanka (13.09.2014) w ramach rozgrywek klasy 
okręgowej Kraków I. Jednocześnie WD informuje, iż w następnych przypadkach opóźnień, na klub nałożona zostanie 
sankcja w postaci kary finansowej. 
 
Wydział Dyscypliny MZPN, po analizie sprawozdania sędziego, postanowił nałożyć karę finansową w wysokości 100 
zł na klub Wolni Kłaj, zgodnie z §18 pkt. 4a Regulaminu rozgrywek piłkarskich IV ligi i klas niższych MZPN na sezon 
2014/2015, jako konsekwencję otrzymania przez 5 zawodników żółtych kartek w meczu Wolni Kłaj – Gościbia 
Sułkowice (13.09.2014) 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 
 
 
 

III (MLJ) 

Wydział Dyscypliny MZPN kontynuuje postępowanie wyjaśniające w sprawie meczu Garbarnia Kraków – Hutnik 
Nowa Huta rozegranego  września 2014 r. w ramach rozgrywek MLJS. 
 
Wydział Dyscypliny MZPN, po analizie sprawozdania sędziego, postanowił nałożyć karę finansową w wysokości 400 
zł na klub Unia Tarnów za brak opieki medycznej w trakcie spotkania Unia Tarnów – Tarnovia (14.09.2014) w ramach 
rozgrywek MLJM. Wysokość kary została zwiększona ze względu na fakt, iż jest to trzecie kolejne spotkanie, w 
którym klub nie zapewnia opieki medycznej, a poprzednie regulaminowe kary finansowe nie przyniosły rezultatu. 
Podstawa prawna: §15 pkt. 5 Regulaminu rozgrywek piłkarskich o Mistrzostwo Małopolskiej Ligi Juniorów Starszych i 
Młodszych na sezon 2014/2015. 
 
Wydział Dyscypliny MZPN, po analizie sprawozdania sędziego, postanowił nałożyć regulaminową karę finansową w 
wysokości 125 zł na klub Prądniczanka Kraków, za brak obecności w strefie technicznej trenera drużyny, pomimo 
wpisania do protokołu w meczu Termalica Bruk-Bet Nieciecza – Prądniczanka Kraków (13.09.2014 r.) w ramach 
rozgrywek Małopolskiej Ligi Juniorów Młodszych. 
Podstawa prawna: §9 Regulaminu rozgrywek piłkarskich o Mistrzostwo Małopolskiej Ligi Juniorów Starszych i 
Młodszych na sezon 2014/2015. 
Kara na podstawie: Art. 2 §1 pkt 10.29) 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. 
 
 
 

IV (sprawy sędziowskie) 

Wydział Dyscypliny MZPN postanowił nałożyć karę upomnienia na sędziego Mateusza Liberę (KS Żabno) za 
nieterminowe sporządzenie sprawozdania z zawodów w systemie Extranet (52 godziny od zakończenia spotkania) z 
meczu Termalica - Prądniczanka (13.09.2014) w ramach rozgrywek MLJM. 
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 Krzysztofa Moronia (KS Gorlice) za 
nieterminowe sporządzenie sprawozdania z zawodów w systemie Extranet (64 godziny od zakończenia spotkania) z 
meczu Glinik - Sandecja (13.09.2014) w ramach rozgrywek MLJM. 



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 nagany na sędziego Jana Dzika (KS Kraków) za ponowne 
nieterminowe sporządzenie sprawozdania z zawodów w systemie Extranet (51 godzin od zakończenia spotkania) z 
meczu Leśnik Gorenice – Słomniczanka (13.09.2014) w ramach rozgrywek KO Kraków I. 
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 nagany na sędziego Piotra Kubiczka (KS Olkusz) za ponowne 
nieterminowe sporządzenie sprawozdania z zawodów w systemie Extranet (64 godziny od zakończenia spotkania) z 
meczu Michałowianka - Clepardia (13.09.2014) w ramach rozgrywek KO Kraków I. 
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, po analizie pisma klubu Clepardia Kraków, postanowił wszcząć postępowanie 
wyjaśniające w sprawie spóźnienia sędziów na spotkanie klasy okręgowej LKS Leśnik Gorenice – KS Clepardia Kraków 
(30.08.2014 r.). 
 
 
 
 
 
Sekretarz Wydziału Dyscypliny MZPN      Przewodniczący Wydziału Dyscypliny MZPN 

                                                Bartosz Ryt                Rafał Aksman 


