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KOMUNIKAT nr 12/WG/2018-9 
z dnia 22.03.2019 

Wydziału Gier Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie 

 

 

Wydział Gier Małopolskiego Związku Piłki Nożnej informuje: 
  – Prezydium Zarządu MZPN zatwierdziło podczas czwartkowego posiedzenia (21.03.2019 r.) Aneksy do 

regulaminów na sezon 2018/2019 w zakresie dotyczącym orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia zawodników. 

Zmiany w regulaminach III ligi (grupa IV), IV ligi i klas niższych seniorów, III i IV ligi kobiet oraz drużyn 

młodzieżowych dotyczą wydłużenia ważności badań lekarskich z sześciu do dwunastu miesięcy, co wynika 

z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019 r. 

Pozostałe punkty regulaminów na sezon 2018/2019 dotyczące opieki zdrowotnej pozostają bez zmian. Oznacza to, że 

WSZYSCY zawodnicy bez względu na wiek są obowiązani poddać się badaniom kontrolnym. W spotkaniach piłki 

nożnej na wszystkich szczeblach mogą zatem uczestniczyć wyłącznie zawodnicy legitymujący się aktualnie 

pozytywnym wynikiem badań, wpisanym do karty badań lekarskich. 

W rundzie wiosennej sezonu 2018/2019 nie będą respektowane oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych 

uniemożliwiających bezpieczny udział we współzawodnictwie sportowym. 

Aneksy są dostępne na stronie MZPN w zakładce Regulaminy. 

 

*** 

Na posiedzeniu 21 marca 2018 r. Prezydium Zarządu MZPN, stosowną uchwałą, postanowiło ustalić dzień 20 

kwietnia 2019 r. (sobota) jako termin obligatoryjny dla wszystkich lig na terenie Małopolski. 

Mecze zaplanowane na dni świąteczne - 21 i 22 kwietnia - muszą być zmienione. Jeśli zainteresowane kluby dojdą do 

porozumienia, to otrzymają zgodę na grę 21 lub 22 kwietnia, bądź w dni przedświąteczne. 

Wydział Gier MZPN wyznacza datę zmian przez gospodarzy zawodów na 5 kwietnia 2019 r. Po tym dniu organ 

prowadzący ligę wprowadzi w Extranecie termin z urzędu. 

 

*** 

Wydział Gier Małopolskiego ZPN informuje, że Prezydium Zarządu MZPN podjęło pierwsze w rundzie wiosennej 

decyzje dotyczące równoczesnego udziału, w każdym meczu mistrzowskim lub pucharowym, więcej niż 

1 zawodnika-cudzoziemca spoza obszaru Unii Europejskiej. 

Decyzją Prezydium Zarządu MZPN z 21 marca 2019 r. zgodę na grę dodatkowych graczy spoza Unii Europejskiej 

otrzymały kluby, które przedstawiły pełną dokumentację. 

* SŁOMNICZANKA Słomniki (IV liga zachodnia) 

Oleg Khyshchenko (Ukraina) 

* DRWINIA Drwina (IV liga wschodnia) 

Roman Stiepankov (Ukraina) 

* PILICZANKA Pilica (KO 1 Kraków) 

Neison Antunes Pereira (Brazylia) 

* PASTERNIK Ochojno (KO 3 Kraków)  

Artem Skerlet (Ukraina) 

* DUNAJEC Ostrowsko (B klasa Podhale II) 

Wołodimir Lutsenko (Ukraina) 

* LKS LEŃCZE (B klasa Wadowice) 

Rouhollah Kian Ara (Iran) 



Wydział Gier Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, po analizie sprawozdania sędziego  z meczu Canpack Okocimski 
Brzesko – Puszcza Niepołomice (16.03.2019 r.)  w ramach Małopolskiej Ligi Juniorów Starszych A1 z dnia , postanowił 
zweryfikować wynik 3-0 na korzyść Puszczy na walkower 3-0 na korzyść Puszczy. W zespole Okocimskiego zagrało 
trzech zawodników bez uprawnień: Karol Płacheta, Jakub Olchawa i Jakub Cisoń. 

  
 
         Sekretarz Wydziału Gier MZPN                    Przewodniczący Wydziału Gier MZPN 
                    Stanisław Dańda                         Andrzej Godny 
 
 
 
Pouczenie: Od powyższego orzeczenia stronie/stronom przysługuje prawo do złożenia odwołania do Związkowej 
Komisji Odwoławczej MZPN za pośrednictwem Wydziału Gier MZPN w terminie 14 dni od dnia opublikowania 
niniejszego orzeczenia po wpłaceniu kaucji pieniężnej w wysokości określonej w Uchwale nr 14/Z/2015 z dnia 23 lipca 
2015 r. Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie. Kaucję należy uiścić na rachunek bankowy MZPN. 
 
 


