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KOMUNIKAT nr 15/2020-21 
z dnia 15.10.2020 r. 

Wydziału Gier Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie 

 
 
Wydział Gier MZPN, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z zawodów  Klasy Okręgowej 2 Kraków  z dnia 11 
października 2020 r. pomiędzy drużynami Grębałowianka Kraków i Kaszowianka Kaszów,  wynik z boiska 3-1 na 
korzyść Grębałowianki  postanowił zweryfikować i przyznać walkower 3-0 dla drużyny Kaszowianki. 
W zespole Grębałowianki  wystąpił zawodnik Kacper F., który nie był uprawniony w systemie Extranet do żadnej 
drużyny Grębałowianki w sezonie 2020/2021.  
Podstawa prawna: 
Na podstawie §15 ust. 5 pkt. g Regulaminu rozgrywek piłkarskich IV ligi i niższych klas MZPN na sezon 2020/2021.  
 
Wydział Gier MZPN, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z zawodów  IV ligi zachodniej  z dnia 10 października 2020 
r. pomiędzy drużynami Puszcza II Niepołomice i Clepardia Kraków,  wynik z boiska 3-0 na korzyść Clepardii  
postanowił zweryfikować i przyznać walkower 3-0 na korzyść Clepardii. 
W zespole Puszczy II wystąpił zawodnik Kacper K., który nie był uprawniony w systemie Extranet do drugiej drużyny 
seniorów z Niepołomic.  
Podstawa prawna: 
Na podstawie §15 ust. 5 pkt. g Regulaminu rozgrywek piłkarskich IV ligi i niższych klas MZPN na sezon 2020/2021.  
 
Wydział Gier MZPN, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z zawodów  IV ligi kobiet  z dnia 11 października 2020 r. 
pomiędzy drużynami Pogorzanka Pogorzyce i Uran Łukowica,  postanowił przyznać walkower 3-0 dla drużyny 
Pogorzanka z powodu niestawienia się do zawodów drużyny gości.  
Podstawa prawna: 
Na podstawie §15 ust. 5 pkt. b Regulaminu rozgrywek piłkarskich IV ligi i niższych klas MZPN na sezon 2020/2021.  
 
  
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 19/Z/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku zarządu 
Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie. Kaucję należy uiścić na rachunek bankowy Małopolskiego Związku 
Piłki Nożnej. 
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