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KOMUNIKAT nr 41/2021-22/Małopolska 
z posiedzenia w  dniu 6.05.2022 r. 

Wydziału Gier Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie 

 
 
Wydział Gier MZPN, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem w Extranecie z meczu 25. kolejki IV ligi zachodniej z 
1.05.2022 r. (godz. 11:00) pomiędzy drużynami Wieczystej Kraków a Orłem Ryczów, postanowił zweryfikować 
zawody jako walkower 3-0 na korzyść Wieczystej z powodu niestawienia się gości na zawody do Krakowa. 
 
Uzasadnienie: 
30 kwietnia 2022 r. o godz. 9:57 na skrzynkę e-mailową Wydziału Gier MZPN trafiło pismo (bez załączników) z 
prywatnego e-maila z prośbą o przełożenie meczu, a w nim czytamy: „U trzech zawodników klubu LKS Orzeł Ryczów 
stwierdzono przez lekarza rotawirusa. W następstwie tego dziewięciu kolejnych zawodników, którzy mieli kontakt w 
czasie treningu z pierwotnie zarażonymi równierz zgłasza objawy wyżej wymienionej choroby” (tekst w wersji 
oryginalnej). Dokument na białej kartce, a nie na papierze firmowym klubu, został podpisany: Zarząd Klubu LKS Orzeł 
Ryczów. Brak podpisu i pieczątki. 
Tego samego dnia – po godz. 19:00 – do KS Wieczysta w ślad za telefonem prezesa Orła do przedstawiciela 
Wieczystej  trafiło podobne pismo z prośbą o przełożenie zawodów. Wieczysta nie wyraziła zgody, a że żadne 
dokumenty potwierdzające choroby zawodników Orła nie zostały dostarczone do organu prowadzącego ligę – nie 
było podstaw do przełożenia zawodów o czym klub został poinformowany tego samego dnia na piśmie. Warto 
dodać, że Orzeł ma uprawnionych do rozgrywek wiosennych IV ligi zachodniej 25 piłkarzy. 
Dwa dni później, 3 maja 2022 r., Orzeł wpisał do sprawozdania na mecz ligowy z Dalinem Myślenice 18 zawodników, 
grało 15. 
 
Podstawa prawna: 
§15 ust. 5 pkt. b Regulaminu rozgrywek piłkarskich IV ligi i niższych klas MZPN na sezon 2021/2022 
oraz § 14, ust. 11  Regulaminu rozgrywek piłkarskich IV ligi i niższych klas 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. 


