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KOMUNIKAT nr 36/WG/III liga/2015-16 
z dnia 3.06.2016 

Wydziału Gier Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie 

 

I 
Wydział Gier MZPN, na wniosek Wydziału Dyscypliny MZPN z 25.05.2016 r., postanowił zweryfikować wynik 
zawodów piłki nożnej rozegranych 15.05.2016 r. w III lidze małopolsko-świętokrzyskiej pomiędzy Koroną II Kielce  
a Spartą Kazimierza Wielka z uzyskanego na boisku 2-1 jako walkower 3-0 na korzyść Korony II. 
Klub Sparta Kazimierza Wielka w ww. zawodach naruszył obowiązek prowadzenia zespołu przez trenera 
posiadającego ważną licencję trenerską dla tej klasy rozgrywkowej po uprzednim dwukrotnym orzeczeniu kary 
finansowej. Na ławce rezerwowych drużyny Sparty był wpisany do sprawozdania z zawodów trener Szymon Burliga, 
którego faktycznie nie było na tym meczu. 
Podstawa prawna: §11 ust. 3 lit c) oraz §15 ust. 5 lit q) Regulaminu rozgrywek III ligi małopolsko-świętokrzyskiej na 
sezon 2015/2016 
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. 
 

II 
Wydział Gier MZPN, na wniosek Wydziału Dyscypliny MZPN z 25.05.2016 r., postanowił zweryfikować wynik 
zawodów piłki nożnej rozegranych 21.05.2016 r. w III lidze małopolsko-świętokrzyskiej pomiędzy KP KSZO 1929 
Ostrowiec Św. a Spartą Kazimierza Wielka z uzyskanego na boisku 4-1 jako walkower 4-0 na korzyść KP KSZO. 
Klub Sparta Kazimierza Wielka w ww. zawodach naruszył obowiązek prowadzenia zespołu przez trenera 
posiadającego ważną licencję trenerską dla tej klasy rozgrywkowej po uprzednim dwukrotnym orzeczeniu kary 
finansowej. Na ławce rezerwowych drużyny Sparty był wpisany do sprawozdania z zawodów trener Szymon Burliga, 
którego faktycznie nie było na tym meczu. 
Podstawa prawna: §11 ust. 3 lit c) oraz §15 ust. 5 lit q) Regulaminu rozgrywek III ligi małopolsko-świętokrzyskiej na 
sezon 2015/2016 
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. 
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