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KOMUNIKAT nr 14/2021-22/Małopolska 
z posiedzenia w  dniu 23.09.2021 r. 

Wydziału Gier Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie 

 
 
 
Wydział Gier MZPN, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z zawodów Klasy Okręgowej Kraków 2 z 18 września 2021 
r. (godz. 16:30) pomiędzy drużynami Orzeł Piaski Wielkie a Hutnik II Kraków,  postanowił wynik z boiska 3-2 na 
korzyść Orła zweryfikować i przyznać walkower 3-0 na korzyść Hutnika II.  
Uzasadnienie: 
W drużynie Orła  zagrali zawodnicy Bartosz K. i Rafał K.,  którzy dwa dni wcześniej (czwartek, 16.09.2021, godz. 
17:00) rozegrali odpowiednio 85 i 60 minut w drużynie juniorów Orła (mecz I ligi okręgowej A1 Kraków z 
Bronowianką). Zgodnie z Regulaminem w kolejnym meczu innej drużyny Orła mogli zagrać po upływie 48 godzin.  
Paragraf §10 ust. 2b Regulaminu mówi: „Jeżeli zawodnik brał udział w spotkaniu mistrzowskim lub pucharowym w 
wymiarze przekraczającym połowę czasu gry może wystąpić w kolejnym spotkaniu innej drużyny swego klubu dopiero 
po upływie 48 godzin od zakończenia tego meczu (przepis ten nie dotyczy zawodników występujących na pozycji 
bramkarza)”. 
Podstawa prawna: 
§10 ust. 2b Regulaminu rozgrywek piłkarskich IV ligi i niższych klas MZPN na sezon 2021/2022  
 
Wydział Gier MZPN, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z zawodów IV ligi kobiet z 11 września 2021  r. pomiędzy 
drużynami Olimpia Osieczany a Wawel Kraków,  postanowił wynik z boiska 4-0 na korzyść Wawelu zweryfikować jako 
wynik 4-0 dla Wawelu.  
Uzasadnienie: 
W 75 minucie zawody zostały zakończone z powodu zdekompletowania drużyny gospodarzy. 
Podstawa prawna: 
§15 ust. 5i Regulaminu rozgrywek piłkarskich IV ligi i niższych klas MZPN na sezon 2021/2022  
 
Wydział Gier MZPN, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z zawodów Małopolskiej Ligi Juniorów A1 z 18 września 
2021 r. pomiędzy drużynami Puszcza Niepołomice a Sandecja Nowy Sącz,  postanowił wyznaczyć nowy termin meczu 
na środę 6 października 2021 r. o godz. 16:00.  W wyznaczonym pierwotnie terminie zawody się nie odbyły, bowiem 
sędzia uznał, że zalane boisko nie nadaje się do gry. Wprawdzie arbiter wyznaczył realny czas na usunięcie wody, ale 
Puszcza, która wynajęła boisko od klubu Piłkarz Podłęże, nie była w stanie tego uczynić. 
 
Wydział Gier MZPN, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z zawodów Małopolskiej Ligi Trampkarzy C2 z 18 września 
2021 r. pomiędzy drużynami Wisła Kraków a Hutnik Kraków,  postanowił wynik z boiska 3-0 na korzyść Hutnika 
zweryfikować i przyznać walkower 3-0 na korzyść Hutnika.  
Uzasadnienie: 
W drużynie Wisły Kraków zagrał zawodnik Jakub Ch., który do dnia meczu nie był uprawniony do Małopolskiej Ligi 
Trampkarzy C2. 
Podstawa prawna: 
§8 ust. 14 i 15a oraz §7 ust. 8 Młodzieżowych Rozgrywek Piłkarskich Juniorów, Trampkarzy i Młodzików 
Małopolskiego Związku Piłki Nożnej na sezon 2021/2022. 
 
Wydział Gier MZPN, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z zawodów Małopolskiej Ligi Trampkarzy D2 z 18 września 
2021 r. pomiędzy drużynami Termalica Bruk-Bet Nieciecza a Cracovia SSA,  postanowił orzec obustronny walkower.  



Uzasadnienie: 
Jak zaznaczył wyznaczony sędzia - obie drużyny nie stawiły się na zawody. Po konsultacji z klubami okazało się, że 
ustaliły przełożenie zawodów na niespełna dwa dni przed planowanym meczem bez powiadomienia o tym organu 
prowadzącego i opłaceniu regulaminowej opłaty. 
Podstawa prawna: 
§15 ust. 6 Młodzieżowych Rozgrywek Piłkarskich Juniorów, Trampkarzy i Młodzików Małopolskiego Związku Piłki 
Nożnej na sezon 2021/2022. 
 
Wydział Gier MZPN, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z turnieju małopolskiego Młodziczek (D1) grupa 1 
postanowił, że mecze z udziałem drużyn AZS UJ Kraków i Prądniczanki Kraków, które nie zjawiły się 11 września 2021 
r. w Brzeźnicy zostały zweryfikowane jako walkowery. 
Podstawa prawna: 
§15 ust. 5b Młodzieżowych Rozgrywek Piłkarskich Juniorów, Trampkarzy i Młodzików Małopolskiego Związku Piłki 
Nożnej na sezon 2021/2022. 
 
 
 
 
        Wiceprzewodniczący Wydziału Gier MZPN                                           Przewodniczący Wydziału Gier MZPN 
                              Tomasz Kowal                                                                                         Andrzej Godny 
 
 
Pouczenie:  
Od powyższego orzeczenia stronie/stronom przysługuje prawo do złożenia odwołania do Związkowej Komisji 
Odwoławczej MZPN za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (WG MZPN) lub bezpośrednio do ZKO MZPN z 
powiadomieniem organu, który wydał decyzję w terminie 3 dni od dnia opublikowania niniejszego orzeczenia, po 
wpłaceniu kaucji pieniężnej w wysokości określonej w Uchwale nr 40/Z/2021 z dnia 29 lipca 2021 roku Zarządu 
Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie. Kaucję należy uiścić na rachunek bankowy Małopolskiego Związku 
Piłki Nożnej. 


