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      Myślenice, dnia 26.08.2022 r. 

 

KOMUNIKAT nr 1/2022-2023 

Komisji Gier i Dyscypliny z dnia 25.08.2022 r. 

Podokręg Myślenice 

 

 

Puchar Polski zawody z dnia 06/07.08.2022 r.  

 

Grodzisko Raciechowice - Sebastian K.  2 żk   kara 50 zł* 

 

 

Puchar Polski zawody z dnia 17/24.08.2022 r.  

 

Górki Myślenice  - Kamil K.  2 żk  kara 50 zł* 

LKS Rudnik   - Jan L.   2 żk  kara 50 zł* 

Zielonka Wrząsowice  - Bartosz P.  2 żk  ods. od 1 meczu  

 

 

* Kara finansowa zamiast kary zawieszenia na jeden mecz, zgodnie z §8 pkt 1 Regulaminu rozgrywek 

o Puchar Polski na szczeblu MZPN na sezon 2022/2023. 

 

 

I liga Trampkarzy  

 

Komisja Gier PPN Myślenice informuje, że z I ligi Trampkarzy, przed rozpoczęciem rywalizacji 

ligowej, wycofała się drużyna Iskry Głogoczów.  

 

 

III liga Trampkarzy  

 

Komisja Gier PPN Myślenice informuje, że do III ligi Trampkarzy, w miejsce regulaminowej pauzy, 

dokooptowana została drużyna Orła II Myślenice.  
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I liga Młodzików 

 

Komisja Gier PPN Myślenice informuje, że do I ligi Młodzików, w miejsce wycofanej drużyny Tiger 

Hearts Wróblowianka, dokooptowana została drużyna Tiger Hearts Mogilany (drużyna jednocześnie 

wycofana z IV ligi Młodzików). Zmiana składu ligi podyktowana została fuzją obu klubów i 

oddaniem miejsca w lidze przez KS Wróblowianka.  

 

II liga Młodzików 

 

Komisja Gier PPN Myślenice informuje, że z II ligi Młodzików, przed rozpoczęciem rywalizacji 

ligowej, wycofały się drużyny Trójka Myślenice oraz Raba II Dobczyce. 

 

Uwaga Komisji Gier PPN Myślenice:  

 

Komisja Gier PPN Myślenice przypomina o obowiązku wypełniania protokołu meczowego                

za pośrednictwem systemu Extranet oraz o obowiązku dostarczenia sprawozdania sędziowskiego do 

organu prowadzącego rozgrywki w czasie 24 godzin od zakończenia zawodów. Za nieprzestrzeganie 

poniższych punktów, Komisja Gier będzie wnioskowała o kary nakładane przez Komisję Dyscypliny.  

 

Na podstawie Regulaminu Rozgrywek IV ligi i klas niższych MZPN na sezon 2022/2023: 

 

Rozdział 5. § 9, pkt 8. Co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem zawodów, kierownicy drużyn 

obowiązani są do wręczenia sędziemu wypełnionych wydruków protokołu sędziego zawierającego 

skład zawodników, wypełnionego w systemie Extranet, z wyszczególnieniem numerów na koszulce, 

imion i nazwisk oraz dat urodzenia wszystkich zawodników, a także imion i nazwisk osób 

uprawnionych do przebywania na ławce rezerwowych wraz z ich funkcjami (w przypadku trenera, 

dodatkowo numer licencji trenerskiej). Dopuszcza się drobne, odręczne poprawki (np. w przypadku 

kontuzji zawodnika podczas rozgrzewki). 

 

Rozdział 6. § 12, pkt 4. Sprawozdanie sędziowskie z takich zawodów musi być dostarczone organowi 

prowadzącemu rozgrywki przez gospodarza zawodów w terminie 24 godzin od zakończenia 

zawodów. 

 

 

 

Sekretarz PPN Myślenice                                     Przewodniczący Wydziału Gier 

 

     Oliwier Bzowski             Edward Żądło 

 

 

__________________________________________________________________________________ 
Na podstawie art. 144 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN, od orzeczenia organu dyscyplinarnego I instancji, kończącego postępowanie w 

sprawie, przysługuje odwołanie do organu II instancji w terminie 7 dni. Odwołanie wnosi się bezpośrednio do organu II instancji  

(Związkowa Komisja Odwoławcza MZPN, ul. Solskiego 1, 31-216 Kraków). Rozpatrzenie odwołania od orzeczenia dyscyplinarnego jest 

uzależnione od wpłaty kaucji w wysokości określonej w art. 145 § 1 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN, tj. 350 zł (dla osób fizycznych z 

wyjątkiem kibiców), 200 zł (dla kibiców), 150 zł (dla klubów IV ligi i klas niższych).
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Komunikat 

Komisji Dyscypliny PPN Myślenice z posiedzenia z dnia 25.08.2022 roku 

Komisja Dyscypliny PPN Myślenice, w składzie: Robert Murzyn – przewodniczący, Wiesław Ostafin – członek, Jan Pawlik – członek, postanowiła, co następuje: 

l.p. OBWINIONY PRZEWINIENIE 

DYSCYPLINARNE 

MECZ, KTÓREGO 

DOTYCZY SPRAWA 

ORZECZENIE PODSTAWA 

PRAWNA 

UZASADNIENIE 

1. Piotr Ś. (Lubomir 

Wiśniowa) – 

zawodnik 

Używanie słów wulgarnych 

lub powszechnie uznanych 

za obraźliwe 

Iskra Głogoczów  – 

Lubomir Wiśniowa z 

14.08.2022 – Klasa „A” 

Wezwanie do 

złożenia wyjaśnień 

pod rygorem 

pominięcia 

stanowiska 

Art. 69 Regulaminu 

Dyscyplinarnego PZPN 

Wyjaśnienia na okoliczność 

wulgarnego zwrotu do sędziego po 

otrzymaniu drugiej żółtej kartki. 

Wyjaśnienia należy przesłać na adres 

podokreg@myslenice.pl w terminie 5 

dni pod rygorem pominięcia 

stanowiska. 

2. Paweł M. (Skalnik 

Trzemeśnia) – 

zawodnik 

Czerwona kartka 

(wykluczenie) 

Skalnik Trzemeśnia  – 

Orzeł Nowa Wieś z 

14.08.2022 – Klasa „A” 

Kara dyskwalifikacji 

1 mecz (AR) 

Art. 61 § 3 Regulaminu 

Dyscyplinarnego PZPN 

Akcja ratunkowa. Ustalono na 

podstawie sprawozdania sędziego. 

 

3. Dawid M. (Skalnik 

Trzemeśnia) – 

zawodnik 

Czerwona kartka 

(wykluczenie) 

LKS Rudnik  – Skalnik 

Trzemeśnia z 

20.08.2022 – Klasa „A” 

Kara dyskwalifikacji 

2 mecze 

Art. 61 § 1 Regulaminu 

Dyscyplinarnego PZPN 

Brutalny faul na przeciwniku. Ustalono 

na podstawie sprawozdania sędziego. 
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4.  Clavia Świątniki 

Górne – klub 

Kara jako konsekwencja 

otrzymania kartek przez co 

najmniej 5 zawodników 

klubu 

Orzeł Nowa Wieś  – 

Clavia Swiątniki Górne z 

20.08.2022 – Klasa „A” 

Kara pieniężna w 

kwocie 150 zł 

§18 ust. 4a Regulaminu 

rozgrywek piłkarskich IV i 

niższych klas MZPN na 

sezon 2022/2023 oraz 

Art. 2, ust. 8.1 Uchwały 

nr21/Z/2022 z dnia 29 

czerwca 2022 roku 

Zarządu MZPN w 

Krakowie w sprawie 

wysokości opłat, kar 

pieniężnych, ryczałtów 

transferowych, kaucji oraz 

opłat licencyjnych 

Kara jako konsekwencja otrzymania 

kartek przez 5 zawodników klubu. 

Orzeczono na podstawie 

sprawozdania sędziowskiego. 

5.  Sokół Borzęta – 

klub 

Kara jako konsekwencja 

otrzymania kartek przez co 

najmniej 5 zawodników 

klubu 

Sokół Borzęta  – Iskra 

Głogoczów z 20.08.2022 

– Klasa „A” 

Kara pieniężna w 

kwocie 150 zł 

§18 ust. 4a Regulaminu 

rozgrywek piłkarskich IV i 

niższych klas MZPN na 

sezon 2022/2023 oraz 

Art. 2, ust. 8.1 Uchwały 

nr21/Z/2022 z dnia 29 

czerwca 2022 roku 

Zarządu MZPN w 

Krakowie w sprawie 

wysokości opłat, kar 

pieniężnych, ryczałtów 

transferowych, kaucji oraz 

opłat licencyjnych 

Kara jako konsekwencja otrzymania 

kartek przez 5 zawodników klubu. 

Orzeczono na podstawie 

sprawozdania sędziowskiego. 
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6. Iskra Głogoczów – 

klub 

Kara jako konsekwencja 

otrzymania kartek przez co 

najmniej 5 zawodników 

klubu 

Sokół Borzęta  – Iskra 

Głogoczów z 20.08.2022 

– Klasa „A” 

Kara pieniężna w 

kwocie 150 zł 

§18 ust. 4a Regulaminu 

rozgrywek piłkarskich IV i 

niższych klas MZPN na 

sezon 2022/2023 oraz 

Art. 2, ust. 8.1 Uchwały 

nr21/Z/2022 z dnia 29 

czerwca 2022 roku 

Zarządu MZPN w 

Krakowie w sprawie 

wysokości opłat, kar 

pieniężnych, ryczałtów 

transferowych, kaucji oraz 

opłat licencyjnych 

Kara jako konsekwencja otrzymania 

kartek przez 5 zawodników klubu. 

Orzeczono na podstawie 

sprawozdania sędziowskiego. 

7. Topór Tenczyn – 

klub 

Kara jako konsekwencja 

otrzymania kartek przez co 

najmniej 5 zawodników 

klubu 

Topór Tenczyn  – 

Dziecanovia 

Dziekanowice z 

14.08.2022 – Klasa „A” 

Kara pieniężna w 

kwocie 150 zł 

§18 ust. 4a Regulaminu 

rozgrywek piłkarskich IV i 

niższych klas MZPN na 

sezon 2022/2023 oraz 

Art. 2, ust. 8.1 Uchwały 

nr21/Z/2022 z dnia 29 

czerwca 2022 roku 

Zarządu MZPN w 

Krakowie w sprawie 

wysokości opłat, kar 

pieniężnych, ryczałtów 

transferowych, kaucji oraz 

opłat licencyjnych 

Kara jako konsekwencja otrzymania 

kartek przez 4 zawodników i trenera 

klubu. Orzeczono na podstawie 

sprawozdania sędziowskiego. 
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8. Dominik Sz. 

(Jordan II 

Zakliczyn) – 

zawodnik 

Czerwona kartka 

(wykluczenie) 

Jordan II Zakliczyn  – 

Jawor Jawornik z 

13.08.2022 – Klasa „B” 

Kara dyskwalifikacji 

1 mecz (AR) 

Art. 61 § 3 Regulaminu 

Dyscyplinarnego PZPN 

Akcja ratunkowa. Ustalono na 

podstawie sprawozdania sędziego. 

9. Damian J. (Radwan 

Skomielna Czarna) 

– zawodnik 

Czerwona kartka 

(wykluczenie) 

Cyrhla Krzczonów  – 

Radwan Skomielna 

Czarna z 21.08.2022 – 

Klasa „B” 

Kara dyskwalifikacji 

2 mecze 

Art. 61 § 1 Regulaminu 

Dyscyplinarnego PZPN 

Popchnięcie rywala od tyłu z użyciem 

zbyt gwałtownej siły po gwizdku 

sędziego. Ustalono na podstawie 

sprawozdania sędziego. 

10. Piotr K. (Grodzisko 

Raciechowice) – 

zawodnik 

Czerwona kartka 

(wykluczenie) 

Grodzisko Raciechowice   

– Szczebel Lubień z 

21.08.2022 – Klasa „B” 

Kara dyskwalifikacji 

2 mecze 

Art. 61 § 1 Regulaminu 

Dyscyplinarnego PZPN 

Wulgarny zwrot do sędziego 

głównego. Ustalono na podstawie 

sprawozdania sędziego. 

11. Błażej L. (Jordan 

Zakliczyn) – 

zawodnik 

Czerwona kartka 

(wykluczenie) 

Sokół Borzęta   – Jordan 

Zakliczyn z 17.08.2022 – 

Puchar Polski 

Kara dyskwalifikacji 

2 mecze 

Art. 61 § 1 Regulaminu 

Dyscyplinarnego PZPN 

Wulgarny zwrot do sędziego głównego 

po otrzymaniu żółtej kartki. Ustalono 

na podstawie sprawozdania sędziego. 

12. Zielonka 

Wrząsowice – klub 

Kara jako konsekwencja 

otrzymania kartek przez co 

najmniej 5 zawodników 

klubu 

LKS Rudnik  – Zielonka 

Wrząsowice z 

17.08.2022 – Puchar 

Polski 

Kara pieniężna w 

kwocie 150 zł 

Regulamin rozgrywek o 

Pucharu Polski na szczeblu 

MZPN na sezon 2022/2023 

Kara jako konsekwencja otrzymania 

kartek przez 5 zawodników. 

Orzeczono na podstawie 

sprawozdania sędziowskiego. 

13. Łukasz D. 

(Pasternik 

Ochojno) - 

zawodnik 

Czerwona kartka 

(wykluczenie) 

Górki Myślenice – 

Pasternik Ochojno z 

24.08.2022 – Puchar 

Polski 

Kara dyskwalifikacji 

1 mecz (AR) 

Art. 61 § 3 Regulaminu 

Dyscyplinarnego PZPN 

Akcja ratunkowa. Ustalono na 

podstawie sprawozdania sędziego. 
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14.  Wróblowianka 

Kraków – klub 

Brak gości na zawodach 

Pucharu Polski 

Beskid Tokarnia – 

Wróblowianka Kraków   

z 17.08.2022 – Puchar 

Polski 

Walkower 3:0 dla 

zespołu Beskid 

Tokarnia oraz kara 

pieniężna w kwocie 

300 zł 

Regulamin rozgrywek o 

Pucharu Polski na szczeblu 

MZPN na sezon 2022/2023 

oraz Art. 2 par. 11 pkt 

11.15. Uchwały nr 

40/Z/2021 z dnia 29 lipca 

2021 roku Zarządu 

Małopolskiego Związku 

Piłki Nożnej w Krakowie w 

sprawie wysokości opłat, 

kar pieniężnych, ryczałtów 

transferowych, kaucji i 

opłat licencyjnych 

Niestawienie się do zawodów bez 

uzasadnionych powodów. Kara 

orzeczona na wniosek Wydziału Gier. 

POUCZENIE: Na podstawie art. 144 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN, od orzeczenia organu dyscyplinarnego I instancji, kończącego postępowanie w sprawie, przysługuje odwołanie do 

organu II instancji w terminie 7 dni. Odwołanie wnosi się bezpośrednio do organu II instancji (Związkowa Komisja Odwoławcza MZPN, ul. Solskiego 1, 31-216 Kraków). Rozpatrzenie odwołania 

od orzeczenia dyscyplinarnego jest uzależnione od wpłaty kaucji w wysokości określonej w art. 145 § 1  Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN, w kwocie 350 zł od odwołań osób fizycznych z 

wyjątkiem kibiców, 200 zł - kibiców, 150 zł –klubów IV ligi i klas niższych. 

 

 


