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KOMUNIKAT nr 22/2021-22/Małopolska 
z posiedzenia w  dniu 21.10.2021 r. 

Wydziału Gier Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie 

 
 
 
Wydział Gier MZPN informuje, że mecz Małopolskiej Ligi Juniorów Starszych A1 Górnik Wieliczka - Hutnik Kraków 
zaplanowany na 17.10.2021 nie odbył się, bowiem sędzia zakwestionował jedną z bramek Areny Wieliczka przy ul. 
Boguckiej (słupki odchylone od pionu w znacznym stopniu). 
Nowy termin zawodów ustalony przez Wydział Gier MZPN to 27.10.2021 r. godz. 15:00 (boisko główne Górnika przy 
ul. Daniłowicza). 
 
Wydział Gier MZPN, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem w Extranecie z zawodów 11. kolejki Małopolskiej Ligi 
Młodzików D1-1 z 16.10.2021 r. pomiędzy drużynami Hutnik Kraków a Podhale Nowy Targ, postanowił zweryfikować 
zawody jako walkower 3-0 na korzyść Hutnika z powodu niestawienia się gości na zawody. 
Uzasadnienie: 
Zmiana terminu w Extranecie została wprowadzona przez Podhale w piątek 15.10.2021 o godz. 18:05, a przez 
Hutnika tego samego dnia dopiero o godz. 21:42, co z oczywistych względów nie mogło zostać zatwierdzone przez 
WG MZPN. 
Regulamin rozgrywek piłkarskich IV ligi i niższych klas MZPN na sezon 2021/2022 - § 14, ust. 11 mówi: „W przypadku 
zmiany daty lub godziny spotkania w terminie krótszym niż 14 dni przed meczem (w przypadku najbliższego 
weekendu najpóźniej do środy, godz. 15:00, a w środku tygodnia do 48 godzin przed wyznaczoną godziną zawodów) 
klub wnioskujący zobowiązany jest do wniesienia opłaty w  wysokości określonej - stosowną uchwałą Zarządu MZPN 
- dla poszczególnych klas rozgrywkowych, na konto MZPN lub Podokręgu PN”. 
Podstawa prawna: 
§15 ust. 5 pkt. b Regulaminu Młodzieżowych Rozgrywek Piłkarskich Juniorów, Trampkarzy i Młodzików 
Małopolskiego Związku Piłki Nożnej na sezon 2021/2022 oraz § 14, ust. 11 Regulaminu rozgrywek piłkarskich IV ligi i 
niższych klas MZPN 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. 


