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KOMUNIKAT nr 20/2018-19 
z dnia 26.04.2019 r. 

Wydziału Gier Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie 

 
Wydział Gier MZPN informuje, że w meczu półfinałowym Pucharu Polski – rozegranym 24 kwietnia 2019 r. –  Piast 
Łapanów przegrał na własnym boisku z Hutnikiem Kraków 2-5. 
 
W drugim meczu półfinałowym – rozegranym również 24 kwietnia 2019 r. – KS Olkusz wygrał z Pcimianką Pcim 2-0.  
Wydział Gier MZPN, po zapoznaniu się z oryginalnym sprawozdaniami z zawodów  postanowił zweryfikować 
spotkanie jako walkower 3-0 na korzyść Pcimianki. 
 
Uzasadnienie: w zespole KS Olkusz całe zawody rozegrali zawodnicy Jakub Lxxxxxxxxxx i Kacper Kxxxxxxx, którzy 
dzień wcześniej – 23 kwietnia 2019 r. – również rozegrali całe zawody w drużynie KS Olkusz (Liga Juniorów 
Młodszych RW EkstraLiga Kraków) w meczu z Krakusem Nowa Huta. W spotkaniu Pucharu Polski byli zatem 
zawodnikami nieuprawnionymi do gry. 
 
Podstawa prawna: 
„Regulamin rozgrywek piłkarskich IV ligi i niższych klas MZPN na sezon 2018/2019, § 10, ust. 1, 2a, 2b oraz § 15, ust. 
5g ” i Uchwała nr V/98 z 23 maja 2018 r.  Zarządu PZPN. 
1. Zawodnik potwierdzony i uprawniony do gry może brać udział w rozgrywkach mistrzowskich w różnych drużynach 
swojego klubu, do których został uprawniony. 
2. Klub posiadający drużyny w kilku klasach rozgrywkowych może wystawić swoich zawodników do gry o 
mistrzostwo poszczególnych klas zgodnie z następującymi zasadami:  
a) Jeżeli zawodnik brał udział w spotkaniu mistrzowskim lub pucharowym w wymiarze nieprzekraczającym połowy 
czasu gry, może uczestniczyć w spotkaniu innej drużyny swego klubu, które rozpoczyna się do 48 godzin po 
zakończeniu pierwszego meczu, w pełnym wymiarze czasu gry (przepis ten nie dotyczy zawodników występujących 
na pozycji bramkarza);  
b) 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). 
 
 
                    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 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 13/Z/2018 z dnia 12 lipca 2018 roku 
zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie. Kaucję należy uiścić na rachunek bankowy Małopolskiego 
Związku Piłki Nożnej. 
 


