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Wydziału Gier Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie 

 

 

 
Wydział Gier Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z zawodów IV ligi 
zachodniej pomiędzy drużynami Sokół Kocmyrzów – Wiślanie Jaśkowice z 16 listopada 2019 r. (wynik z boiska 5-0 dla 
Wiślan) postanowił zweryfikować zawody i przyznać walkower 3-0 dla drużyny Sokoła. W drużynie z Jaśkowic 
wystąpił w meczu Konrad Bxxxxx, którzy powinien pauzować. 
 
Uzasadnienie:  
9 listopada 2019 r. w meczu I ligi okręgowej A1 junior pomiędzy drużynami Prądniczanka Kraków a Wiślanami 
Jaśkowice Kraków zawodnik Wiślan Konrad Bxxxxx został w 80 minucie wykluczony z gry za gwałtowny atak 
wyprostowaną nogą w kolano przeciwnika, a po otrzymaniu czerwonej kartki uderzył przeciwnika w twarz otwartą 
ręką czym naruszył jego nietykalność. 
Ustęp 10. Regulaminu rozgrywek piłkarskich IV ligi i niższych klas MZPN stwierdza, że zawodnik, którego sędzia 
wykluczył z gry w wyniku samoistnej czerwonej kartki jest automatycznie zawieszony w prawach zawodnika i do 
czasu orzeczenia kary nie może brać udziału w rozgrywkach, w których został wykluczony, a w przypadku o którym 
mowa w ust. 8 również w innych rozgrywkach. Wspomniany ust. 8 mówi m.in. o naruszeniu nietykalności cielesnej i 
wysoce niesportowym zachowaniu przed, w czasie meczu lub bezpośrednio po nim.  
 
Podstawa prawna: § 18, ust. 8a, b i ust. 10, § 15, ust. 5g Regulaminu rozgrywek piłkarskich IV ligi i niższych klas MZPN 
na sezon 2019/2020 
 
Wydział Gier Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z zawodów półfinałowych  
Pucharu Polski w Rejonie Kraków pomiędzy drużynami Wieczysta Kraków – Wiślanie Jaśkowice z 11 listopada 2019 r. 
(wynik z boiska 2-1 dla Wiślan) postanowił zweryfikować zawody i przyznać walkower 3-0 dla drużyny Wieczystej. W 
drużynie z Jaśkowic wystąpił w meczu Konrad Bxxxxx, którzy powinien pauzować. 
 
Uzasadnienie:  
9 listopada 2019 r. w meczu I ligi okręgowej A1 junior pomiędzy drużynami Prądniczanka Kraków a Wiślanami 
Jaśkowice Kraków zawodnik Wiślan Konrad Bxxxxx został w 80 minucie wykluczony z gry za gwałtowny atak 
wyprostowaną nogą w kolano przeciwnika, a po otrzymaniu czerwonej kartki uderzył przeciwnika w twarz otwartą 
ręką czym naruszył jego nietykalność. 
Ustęp 10. Regulaminu rozgrywek piłkarskich IV ligi i niższych klas MZPN stwierdza, że zawodnik, którego sędzia 
wykluczył z gry w wyniku samoistnej czerwonej kartki jest automatycznie zawieszony w prawach zawodnika i do 
czasu orzeczenia kary nie może brać udziału w rozgrywkach, w których został wykluczony, a w przypadku o którym 
mowa w ust. 8 również w innych rozgrywkach. Wspomniany ust. 8 mówi m.in. o naruszeniu nietykalności cielesnej i 
wysoce niesportowym zachowaniu przed, w czasie meczu lub bezpośrednio po nim.  
 
Podstawa prawna: § 18, ust. 8a, b i ust. 10, § 15, ust. 5g Regulaminu rozgrywek piłkarskich IV ligi i niższych klas MZPN 
na sezon 2019/2020 
 
Wydział Gier Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z zawodów wymienionych 
poniżej, Komunikatów Wydziału Dyscypliny MZPN oraz wykazem wpłat na konto MZPN postanowił zweryfikować 
zawody z udziałem Skawinki Skawina (IV liga zachodnia) i przyznać w  walkowery dla przeciwników.  
 



 
13. kolejka, 19.10.2019: LKS Rajsko - Skawinka; wynik z boiska 4-3, po weryfikacji walkower 4-0 dla Rajska 
14. kolejka, 27.10.2019: Wisła II Kraków - Skawinka; wynik z boiska 1-6, po weryfikacji 3-0 dla Wisły II 
15. kolejka, 3.11.2019: Skawinka - Sokół Kocmyrzów; wynik z boiska 1-3, po weryfikacji 3-0 dla Sokoła 
16. kolejka, 9.11.2019: Wiślanie Jaśkowice - Skawinka; wynik z boiska 4-1, po weryfikacji 4-0 dla Wiślan 
17. kolejka, 17.11.2019: Skawinka - Dalin Myślenice; wynik z boiska 1-2; po weryfikacji 3-0 dla Dalinu 
 
Uzasadnienie: Skawinka nie opłaciła żółtych kartek w terminie, tak więc zawodnicy byli nieuprawnieni. Wpłaty 
nastąpiły po rozegranych zawodach. 
 
Podstawa prawna: § 15, ust. 5, § 18, ust. 5 
 
 
 
         Zastępca przewodniczącego 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 20/Z/2019 z dnia 16 lipca 2019 roku 
zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie. Kaucję należy uiścić na rachunek bankowy Małopolskiego 
Związku Piłki Nożnej. 
 


