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KOMUNIKAT nr 18/WG/IV liga zachodnia, KO/2014-15 
z dnia 7.05.2015 

Wydziału Gier Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie 

 

 

 

 

I (IV liga zachodnia) 

Wydział Gier MZPN zweryfikował wynik meczu 19. kolejki IV ligi zachodniej rozegranego 29.04.2015 pomiędzy 
Jałowcem Stryszawa a Nową Proszowianką Proszowice z uzyskanego na boisku 2-2 na walkower 0-3 na niekorzyść 
Jałowca. 
W drużynie Jałowca wystąpił Krzysztof Jodłowiec (jako zawodnik, wpisany zarazem do sprawozdania jako trener), 
który powinien był pauzować w związku z tym, że w trakcie poprzednich zawodów (Halniak Maków Podh. - Jałowiec, 
25.04.2015) został usunięty ze strefy technicznej. W myśl Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN (Art. 62) oraz 
Regulaminu rozgrywek piłkarskich IV ligi i niższych klas MZPN na sezon 2014/2015 (§ 18 ust. 11): "Jeżeli osoba, 
uprawniona do przebywania na ławce rezerwowych w trakcie zawodów, zostanie z niej usunięta przez sędziego, to 
stosuje się wobec niej odpowiednio przepisy dotyczące wykluczenia zawodnika w wyniku samoistnej czerwonej 
kartki." 
Tym samym Krzysztof Jodłowiec nie był uprawniony do gry w kolejnych zawodach, tj. 29.04.2015. 
Podstawa prawna: 
"Regulamin rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo IV ligi i niższych klas MZPN na sezon 2014/2015" - § 15, ust. 5 pkt g. 
 
Od powyższej decyzji przysługuje odwołanie do Związkowej Komisji Odwoławczej przy MZPN w terminie 7 dni od 
otrzymania powiadomienia i wpłaceniu kaucji w wysokości 300 zł (Uchwała nr 9/Z/2014 z 17.07.2014 Zarządu 
MZPN). Nieopłacone odwołanie nie będzie rozpatrywane. Odwołanie należy złożyć poprzez Wydział Gier MZPN. 
 
Orzeczoną przez Wydział Dyscypliny MZPN karę dyskwalifikacji 2 meczów zawodnik/trener Krzysztof Jodłowiec jest 
obowiązany do odbycia 2.05 i 9.05.2015 r. 
 
 
 
 

II (Klasa Okręgowa Kraków) 

Wydział Gier MZPN zweryfikował wynik meczu 18. kolejki Klasy Okręgowej Kraków III rozegranego 25.04.2015 
pomiędzy LKS Śledziejowice a Górnikiem Wieliczka z uzyskanego na boisku 0-0 na walkower 0-3 na niekorzyść LKS 
Śledziejowice. 
W zespole LKS Śledziejowice od 90. minuty nie występowało dwóch młodzieżowców, co stanowi naruszenie 
Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo IV Ligi i Niższych Klas MZPN na sezon 2014/15 - § 8 ust. 1 oraz § 15 
ust. 5 s. 
Od powyższej decyzji przysługuje odwołanie do Związkowej Komisji Odwoławczej przy MZPN w terminie 7 dni od 
otrzymania powiadomienia i wpłaceniu kaucji w wysokości 300 zł (Uchwała nr 9/Z/2014 z 17.07.2014 Zarządu 
MZPN). Nieopłacone odwołanie nie będzie rozpatrywane. Odwołanie należy złożyć poprzez Wydział Gier MZPN. 
 
*** 
 



Wydział Gier MZPN, po przeanalizowaniu sprawozdania z zawodów piłki nożnej rozegranych 25.04.2015 r. w Klasie 
Okręgowej Kraków II pomiędzy Pozowianką Pozowice a Garbarnią II Kraków, postanowił wynik z boiska 0-2 
zweryfikować jako walkower 0-3 na niekorzyść Pozowianki. 
W rozegranych zawodach w drużynie Pozowianki wystąpił zawodnik Daniel Barcik, który powinien był pauzować po 
czwartej żółtej kartce. Stanowi to naruszenie Regulaminu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo IV ligi i niższych klas 
MZPN na sezon 2014/2015 - § 18 ust. 4. 
Podstawa prawna: 
"Regulamin rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo IV ligi i niższych klas MZPN na sezon 2014/2015" - § 15, ust. 5 pkt g. 
 
Od powyższej decyzji przysługuje odwołanie do Związkowej Komisji Odwoławczej przy MZPN w terminie 7 dni od 
otrzymania powiadomienia i wpłaceniu kaucji w wysokości 300 zł (Uchwała nr 9/Z/2014 z 17.07.2014 Zarządu 
MZPN). Nieopłacone odwołanie nie będzie rozpatrywane. Odwołanie należy złożyć poprzez Wydział Gier MZPN. 
 
Zgodnie z § 18 ust. 20 Regulaminu: 
W przypadku, gdy zawodnik otrzymał żółtą kartkę powodującą dyskwalifikację w wymiarze jednego meczu, wystąpił 
w następnych zawodach, które w wyniku tego zostały zweryfikowane jako walkower, orzeczona kara dyskwalifikacji 
nie jest uważana za odbytą i zawodnik taki nadal jest obowiązany do jej odbycia. 
 
*** 
 
Wydział Gier MZPN zweryfikował zawody w Klasie Okręgowej Kraków II pomiędzy Sokołem Kocmyrzów a 
Pozowianką Pozowice, mające się odbyć 29.04.2015 r., jako walkower 0-3 na niekorzyść Pozowianki. 
Drużyna Pozowianki nie stawiła się na ww. zawody z własnej winy. 
Podstawa prawna: 
"Regulamin rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo IV ligi i niższych klas MZPN na sezon 2014/2015" - § 15, ust. 5 pkt b. 
Od powyższej decyzji przysługuje odwołanie do Związkowej Komisji Odwoławczej przy MZPN w terminie 7 dni od 
otrzymania powiadomienia i wpłaceniu kaucji w wysokości 300 zł (Uchwała nr 9/Z/2014 z 17.07.2014 Zarządu 
MZPN). Nieopłacone odwołanie nie będzie rozpatrywane. Odwołanie należy złożyć poprzez Wydział Gier MZPN. 
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