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KOMUNIKAT nr 36/2021-22/Małopolska 
z posiedzenia w  dniu 15.04.2022 r. 

Wydziału Gier Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie 

 
 
 
Wydział Gier Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z zawodów 1/8 finału 
Pucharu Polski na szczeblu Małopolski z dnia 13 kwietnia 2022 r. pomiędzy drużynami Metal Tarnów – Poprad 
Muszyna: 1-1, karne 4-1, postanowił utrzymać wynik z boiska. 
 
Uzasadnienie: 
Zgodnie z §7 Regulaminu Rozgrywek o Puchar Polski na szczeblu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej na sezon 
2021/2022, w etapie I rozgrywek, w przypadku uzyskania w regulaminowym czasie gry wyniku remisowego sędzia 
główny zawodów zarządza wykonywanie rzutów karnych wg obowiązujących przepisów gry w piłkę nożną. W Etapie 
II finałowym rozgrywek pucharowych na szczeblu MZPN, w przypadku uzyskania w normalnym czasie gry wyniku 
remisowego sędzia główny zarządza dogrywkę 2x15 minut, a następnie, w przypadku remisu, sędzia zarządzi rzuty 
karne. 
W niniejszym meczu pomimo uzyskania wyniku remisowego w normalnym czasie gry sędzia główny nie zarządził 
dogrywki, ale bezpośrednio rzuty karne, które zakończyły się zwycięstwem drużyny Metal Tarnów 4-1.  
W ocenie Wydziału Gier MZPN, pomimo oczywistego błędu i naruszenia regulaminu rozgrywek przez sędziego 
głównego, brak jest podstaw prawnych do powtórzenia meczu lub do uznania, że mecz został przerwany przed 
upływem regulaminowego czasu gry. Nierozegranie przewidzianej regulaminem dogrywki niewątpliwie stanowi błąd 
sędziowski i podlega rozpoznaniu w trybie odpowiedzialności regulaminowej sędziego.  
Uchwała nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie organizacji 
rozgrywek w piłkę nożną nie przewiduje możliwości powtórzenia całego meczu lub anulowania rozegranej serii 
rzutów karnych, ponieważ zawody zostały doprowadzone do końca. Powyższa regulacja znajduje także swoje 
odzwierciedlenie w regulaminie rozgrywek. Przyjęcie takiego stanowiska potwierdza także treść postanowień PZPN 
do przepisów gry w piłkę nożną (dot. art. 7 przepisów gry), zgodnie z którymi „omyłkowe przedwczesne zakończenie 
zawodów i spostrzeżenie przez sędziego popełnionego błędu, kiedy drużyny opuściły już pole gry – powoduje odstąpienie 
sędziego od zamiaru dogrania uzupełniającego czasu gry, uważając zawody za zakończone. Fakt ten musi zostać 
szczegółowo opisany w sprawozdaniu”. 
Wobec powyższego Wydział Gier MZPN postanowił jak na wstępie, tj. utrzymać wynik z boiska - Metal Tarnów – 
Poprad Muszyna: 1-1, karne 4-1. 
 
Podstawa prawna: 
§ 10 ust. 4-5 Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie 
organizacji rozgrywek w piłkę nożną 
4. Decyzje podejmowane przez sędziego dotyczące oceny faktów związanych z grą są ostateczne i nie mogą być 
zmienione. 
5. Ewentualne błędy sędziego, w tym ewentualne błędne decyzje podjęte z wykorzystaniem systemu VAR, nie mogą 
stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń organizacyjnych i/lub finansowych, w tym w szczególności do żądania 
powtórzenia meczu. 
§ 1 ust. 3 Regulaminu Rozgrywek o Puchar Polski na szczeblu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej na sezon 
2021/2022 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio Regulamin IV ligi i niższych klas 
rozgrywkowych na sezon 2021/2022. 



§ 12 ust. 17 Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o mistrzostwo IV ligi i niższych klas Małopolskiego Związku Piłki 
Nożnej na sezon 2021/2022 
17. Decyzje podejmowane przez sędziego dotyczące oceny faktów związanych z grą są ostateczne i nie mogą być 
zmienione. Ewentualne błędy sędziego nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń organizacyjnych i/lub 
finansowych, w tym w szczególności do żądania powtórzenia meczu. 
 
 
        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. 


