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KOMUNIKAT nr 3/2022-23/Małopolska 
z posiedzenia w  dniu 26.08.2022 r. 

Wydziału Gier Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie 

 
 
Wydział Gier MZPN, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z meczu 1. kolejki Klasy Okręgowej 2 Kraków z 13.08.2022 
r. pomiędzy drużynami Prokocim Kraków – Kabel Kraków (wynik z boiska 0-2), postanowił zweryfikować zawody jako 
walkower 3-0 na korzyść zespołu Kabla z powodu dokonania przez Prokocim zmian w II połowie zawodów podczas 
czterech przerw w grze, a tymczasem regulamin dopuszcza zmiany maksymalnie podczas trzech. 
Podstawa prawna: 
Uchwała nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie organizacji 
rozgrywek w piłkę nożną (ze zm. Uchwałą Komisji ds. Nagłych nr 13/2022 z 31.03.2022) 
§  6. Zawody należy zweryfikować jako przegrane 0-3 (0-5 w rozgrywkach Futsalu) na niekorzyść:  
ust. 21) drużyny, w której zostanie dokonana wymiana zawodnika/ów w trakcie większej niż dopuszczalna liczby 
przerw  w grze - jeśli regulamin rozgrywek wprowadza takie ograniczenie. 
Regulamin rozgrywek piłkarskich IV ligi i niższych klas MZPN na sezon 2022/2023 wprowadza takie ograniczenie.  
§ 13 ust. 10: Drużyny seniorów biorące udział w meczach mistrzowskich klasy okręgowej i klas niższych są 
uprawnione do wymiany 7 (siedmiu) zawodników: przez cały okres trwania meczu, w trakcie przerwy pomiędzy 
pierwszą a drugą połową i podczas nie więcej niż trzech przerw w grze w drugiej połowie (nie dotyczy bramkarza), co 
ma uniemożliwić nadużywanie przepisu gry na czas. 
 
Wydział Gier MZPN, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z meczu 1. kolejki II Małopolskiej Ligi Juniorów Młodszych 
B1 grupa 2,  MKS SMS Oświęcim – Pogoń Skotniki Kraków z 21.08.2022 (wynik z boiska 2-3), postanowił 
zweryfikować zawody jako walkower 3-0 na korzyść zespołu z Oświęcimia z powodu gry w Pogoni nieuprawnionych 
zawodników.  
Podstawa prawna: 
§8 ust. 14 i 15a, §15 ust. 5g Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy i młodzików 
MZPN na sezon 2021/2022. 
 
Wydział Gier MZPN, po zapoznaniu się z pismem klubu AS Progres Kraków, a dotyczącym meczu 1. kolejki II 
Małopolskiej Ligi Trampkarzy C1 grupa 2  Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska – AS Progres Kraków z 20.08.2022, 
postanowił zweryfikować zawody jako walkower 3-0 na korzyść Kalwarianki z powodu zapowiedzianego nieprzybycia 
drużyny z Krakowa na zawody.  
Podstawa prawna: 
§8 ust. 14 i 15a, §15 ust. 5g Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy i młodzików 
MZPN na sezon 2021/2022. 
 
 
Wydział Gier MZPN, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z meczu 1. kolejki II Małopolskiej Ligi Młodzików D1 grupa 
2,  MKS Podhale Nowy Targ – UKS AP Champions Brzesko z 21.08.2022 (wynik z boiska 1-4), postanowił zweryfikować 
zawody jako walkower 4-0 na korzyść zespołu z Brzeska z powodu gry w Podhalu nieuprawnionego zawodnika Igora 
G.  
Podstawa prawna: 
§8 ust. 14 i 15a, §15 ust. 5g Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy i młodzików 
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. 


