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KOMUNIKAT nr 2/WG/III liga/2015-16 
z dnia 12.08.2015 

Wydziału Gier Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie 

 

 

Wydział Gier MZPN zweryfikował zawody w III lidze małopolsko-świętokrzyskiej pomiędzy Cracovią II a Czarnymi 
Połaniec, mające się odbyć 8.08.2015 r., jako walkower 0-3 na niekorzyść Czarnych Połaniec. 
Drużyna Czarnych Połaniec nie stawiła się na ww. zawody z własnej winy. Czarni Połaniec zwrócili się z prośbą o 
zmianę terminu zawodów, ale nie uzyskali zgody przeciwnika, co jest wymogiem wynikającym z Regulaminu 
rozgrywek III ligi małopolsko-świętokrzyskiej na sezon 2015/2016 - § 14, ust. 12. 
Podstawa prawna: 
Regulamin rozgrywek III ligi małopolsko-świętokrzyskiej na sezon 2015/2016 - § 15, ust. 5 pkt b. 
Od powyższej decyzji przysługuje odwołanie do Związkowej Komisji Odwoławczej przy MZPN w terminie 14 dni od 
otrzymania powiadomienia i wpłaceniu kaucji w wysokości 1000 zł (Uchwała nr 14/Z/2015 z 23.07.2015 Zarządu 
MZPN). Nieopłacone odwołanie nie będzie rozpatrywane. Odwołanie należy złożyć poprzez Wydział Gier MZPN. 

*** 
Wydział Gier MZPN zweryfikował zawody w III lidze małopolsko-świętokrzyskiej pomiędzy Spartą Kazimierza 
Wielka a Garbarnią Kraków, mające się odbyć 9.08.2015 r., jako walkower 0-3 na niekorzyść Sparty Kazimierza 
Wielka. 
Drużyna Sparty Kazimierza Wielka nie przygotowała boiska do gry stosownie do postanowień § 6 ust. 3 i 5 Uchwały 
nr IX/140 z dni 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną. 
Zgodnie z ww. Uchwałą, spotkania mistrzowskie mogą być rozgrywane wyłącznie na boiskach zweryfikowanych dla 
danej lub wyższej klasy, położonych w miejscu siedziby klubu określonym w jego statucie lub wskazanym w licencji 
udzielonej klubowi na dany sezon rozgrywkowy. Takiego boiska na dzień rozgrywania meczu Sparta Kazimierza 
Wielka nie przygotowała. Klub podjął starania, by przenieść zawody na inne boisko odpowiadające podanym wyżej 
warunkom, ale bezskutecznie. Klub zwrócił się także z prośbą o zmianę terminu zawodów, ale nie uzyskał zgody 
przeciwnika, co jest wymogiem wynikającym z Regulaminu rozgrywek III ligi małopolsko-świętokrzyskiej na sezon 
2015/2016 - § 14, ust. 12. 
Podstawa prawna: 
Regulamin rozgrywek III ligi małopolsko-świętokrzyskiej na sezon 2015/2016 - § 15, ust. 5 pkt c. 
Od powyższej decyzji przysługuje odwołanie do Związkowej Komisji Odwoławczej przy MZPN w terminie 14 dni od 
otrzymania powiadomienia i wpłaceniu kaucji w wysokości 1000 zł (Uchwała nr 14/Z/2015 z 23.07.2015 Zarządu 
MZPN). Nieopłacone odwołanie nie będzie rozpatrywane. Odwołanie należy złożyć poprzez Wydział Gier MZPN. 

*** 
Wydział Gier MZPN wyraził zgodę na zmianę gospodarza zawodów 2. kolejki pomiędzy Spartą Kazimierza Wielka a 
Cracovią II. 
2. kolejka: 
Cracovia II - Sparta Kazimierza Wielka, 15.08.2015, godz. 11:00 (boisko Cracovii, Kraków, ul. Wielicka 101) 
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