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KOMUNIKAT nr 35/2020-21/Kraków 
z dnia  14 maja 2021 r. 

Wydziału Gier Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie 

 

Wydział Gier Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z zawodów Klasy 
Okręgowej Kraków 2 z dnia 8 maja 2021 r. pomiędzy drużynami Bronowianka Kraków i Prokocim Kraków (wygrał 
Prokocim 2-1), postanowił przyznać walkower 3-0 dla klubu Prokocim. 

Podstawa prawna: Na podstawie §18, ust. 5  Regulaminu rozgrywek IV ligi i klas niższych MZPN na sezon 
2020/2021  

Uzasadnienie: W drużynie Bronowianki wystąpił zawodnik, za którego klub nie opłacił w terminie 3 żółtej kartki. 
Zgodnie z §18, ust. 5 Regulaminu: „Aby zawodnik zobowiązany do zapłaty kary pieniężnej z powodu kolejnych 
żółtych kartek mógł uczestniczyć w następnym meczu mistrzowskim wpłata za kartki musi zostać dokonana na 
rzecz organu prowadzącego rozgrywki przed rozpoczęciem tego meczu. W przypadku braku dowodu wpłaty 
Wydział/Komisja Gier zweryfikuje zawody jako walkower na niekorzyść danego klubu”. 

Wydział Gier Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z zawodów IV ligi kobiet z 
dnia 9 maja 2021 r. pomiędzy drużynami Uran Łukowica i Prądniczanka II Kraków (wynik z boiska 2-2), postanowił 
przyznać walkower 3-0 na rzecz Prądniczanki II. 

Podstawa prawna: Na podstawie §18, ust. 5  Regulaminu rozgrywek IV ligi i klas niższych MZPN na sezon 
2020/2021  

Uzasadnienie: W drużynie Uranu wystąpiła zawodniczka, za którą klub nie opłacił w terminie 3 żółtej kartki. 
Zgodnie z §18, ust. 5 Regulaminu: „Aby zawodnik zobowiązany do zapłaty kary pieniężnej z powodu kolejnych 
żółtych kartek mógł uczestniczyć w następnym meczu mistrzowskim wpłata za kartki musi zostać dokonana na 
rzecz organu prowadzącego rozgrywki przed rozpoczęciem tego meczu. W przypadku braku dowodu wpłaty 
Wydział/Komisja Gier zweryfikuje zawody jako walkower na niekorzyść danego klubu”. 

Wydział Gier Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z zawodów IV ligi kobiet z 
dnia 9 maja 2021 r. pomiędzy drużynami Górnik Wieliczka i Pogorzanka Pogorzyce (wynik z boiska 5-0 na korzyść 
Górnika), postanowił przyznać walkower 3-0 na rzecz Pogorzanki. 

Podstawa prawna: Na podstawie §18, ust. 5  Regulaminu rozgrywek IV ligi i klas niższych MZPN na sezon 
2020/2021  

Uzasadnienie: W drużynie Górnika wystąpiła zawodniczka, za którą klub nie opłacił w terminie 6 żółtej kartki. 
Zgodnie z §18, ust. 5 Regulaminu: „Aby zawodnik zobowiązany do zapłaty kary pieniężnej z powodu kolejnych 
żółtych kartek mógł uczestniczyć w następnym meczu mistrzowskim wpłata za kartki musi zostać dokonana na 
rzecz organu prowadzącego rozgrywki przed rozpoczęciem tego meczu. W przypadku braku dowodu wpłaty 
Wydział/Komisja Gier zweryfikuje zawody jako walkower na niekorzyść danego klubu”. 
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Wydział Gier Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z zawodów MLJM B1-1 z 
dnia 8 maja 2021 r. pomiędzy drużynami Canpack Okocimski Brzesko i Bruk-Bet Termalica Nieciecza (wynik z 
boiska 4-1 dla Bruk-Betu), postanowił przyznać walkower 4-0 dla drużyny z Niecieczy. 

Podstawa prawna: Na podstawie §15 ust. 5 pkt. g i §5 ust. 1 Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich 
juniorów, trampkarzy i młodzików MZPN na sezon 2020/2021  

Uzasadnienie: W drużynie Okocimskiego Brzesko wystąpił zawodnik, który nie był w Extranecie uprawniony do tej 
klasy rozgrywkowej. §5 ust. 1 młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy i młodzików MZPN na 
sezon 2020/202: „W rozgrywkach prowadzonych przez Małopolski Związek Piłki Nożnej klub mogą reprezentować 
wyłącznie zawodnicy potwierdzeni i uprawnieni do gry przez Wydział Gier MZPN lub właściwego Podokręgu MZPN 
w systemie Extranet, pod rygorem utraty punktów walkowerem i innych konsekwencji dyscyplinarnych. Zawodnicy 
muszą być uprawnieni do gry w systemie Extranet w każdej z drużyn danego klubu, w której występują”. 

 Wydział Gier Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z zawodów MLJM B1 
kobiet z dnia 6 maja 2021 r. pomiędzy drużynami Football Wizards Myślenice i Football Success Academy Kraków 
(wynik z boiska 3-0 na korzyść Wizards), postanowił przyznać walkower 3-0 dla drużyny FSA. 

Podstawa prawna: Na podstawie §15 ust. 5 pkt. g i §5 ust. 1 Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich 
juniorów, trampkarzy i młodzików MZPN na sezon 2020/2021  

Uzasadnienie: W drużynie Football Wizards wystąpiła nieuprawniona (rocznik) zawodniczka do tej klasy 
rozgrywkowej. Klub Wizards dobrowolnie poddał się karze. Na zawodach nie pojawił się sędzia Marek S. z 
Myślenic. 

Wydział Gier Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z zawodów MLM D1-1 z 
dnia 8 maja 2021 r. pomiędzy drużynami Tarnovii i Wisły Kraków (wynik z boiska 0-0), postanowił przyznać 
walkower 3-0 dla drużyny z Tarnowa. 

Podstawa prawna: Na podstawie §15 ust. 5 pkt. g Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, 
trampkarzy i młodzików MZPN na sezon 2020/2021  

Uzasadnienie: W drużynie Wisły wystąpił zawodnik, który nie jest potwierdzony i uprawniony do Wisły. 

 

 
              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 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 19/Z/2020 z dnia 29  czerwca 2020 
roku zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie. Kaucję należy uiścić na rachunek bankowy 
Małopolskiego Związku Piłki Nożnej. 


