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KOMUNIKAT nr 6/WG/2018-19 
z dnia 12.10.2018 

Wydziału Gier Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie 

 

 
Wydział Gier Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, rozpoznając na posiedzeniu w dniu 12 października 2018 roku, 
po analizie sprawozdania sędziego w Extranecie, postanowił:  
 
– mecz Sandecja Nowy Sącz – Wisła Czarny Dunajec (7.10.2018 r.) w Małopolskiej Lidze Trampkarzy 2005 
zweryfikować jako walkower 3-0 na korzyść Sandecji, bowiem zespół Wisły nie stawił się na zawody.  
 
Podstawa prawna: Regulamin Młodzieżowych Rozgrywek Piłkarskich Juniorów, Trampkarzy i Młodzików 
Małopolskiego Związku Piłki Nożnej na sezon 2018/2019; § 15 ust. 5b.   
 

                                                                * * * 
Wydział Gier Małopolskiego Związku Piłki Nożnej informuje, że po analizie sprawozdania sędziowskiego z meczu III 
ligi Soła Oświęcim – Wólczanka Wólka Pełkińska z dnia 15.09.2018 oraz pism wyjaśniających zaistniałą sytuację 
nadesłanych przez oba kluby – postanowił ukarać zespół Wólczanki kwotą 100 zł (sto złotych). 
 
Podstawa prawna: Regulamin Rozgrywek III ligi grupa IV na sezon 2018/2019; § 9 ust. 4. 
Uzasadnienie: 13 września 2018 r. prezes Soły Oświęcim Krzysztof Pękala odpowiedział na przesłane tego samego 
dnia e-mailem pismo od dyrektora Wólczanki Krystiana Pydycha (z załączonym w formie zdjęcia kompletem stroju): 
"Może być problem, bo mamy przygotowany podobny sprzęt tylko zamiast czarnego na koszulkach jest białe i 
czerwone spodenki oraz czerwono-białe getry. Proszę o przygotowanie innego zestawu". Prezes Pękala zapewnił 
także WG MZPN, że przed sezonem została wysłana do wszystkich klubów informacja dotycząca strojów w jakich 
Soła będzie rozgrywała mecze na swoim stadionie. 
Drużyna Wólczanki nie dostosowała się do prośby Soły i tym samym zmusiła gospodarzy do zmiany koszulek 
uniemożliwiając im występ przed własną widownią w barwach klubowych. 
 
 
 
 
         Sekretarz Wydziału Gier MZPN                    Przewodniczący Wydziału Gier MZPN 
                    Stanisław Dańda                         Andrzej Godny 
 
 
 
Pouczenie: Od powyższego orzeczenia stronie/stronom przysługuje prawo do złożenia odwołania do Związkowej 
Komisji Odwoławczej MZPN za pośrednictwem Wydziału Gier MZPN w terminie 3 dni od dnia opublikowania 
niniejszego orzeczenia po wpłaceniu kaucji pieniężnej w wysokości określonej w Uchwale nr 13/Z/2018 z dnia 12 lipca 
2018 r. Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie w sprawie ustalenia wysokości opłat, kar 
pieniężnych, ryczałtów transferowych, kaucji i opłat licencyjnych. Kaucję należy uiścić na rachunek bankowy MZPN. 
 

 
 
 


