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      Myślenice, dnia 6.11.2019 r. 

 

KOMUNIKAT nr 14/2019-2020 

Komisji Gier i Dyscypliny z dnia 6.11.2019 r. 

Podokręg Myślenice 

 

 

 

I Liga Trampkarzy Myślenicko-Wielicka  

 

Komisja Gier PPN Myślenice, po analizie sprawozdania sędziego, postanowiła nałożyć karę 
finansową w kwocie 100 złotych na klub Puszcza Niepołomice, oraz zweryfikować wynik 
spotkania pomiędzy drużynami Puszcza I Niepołomice – Pcimianka Pcim (26.10.2019) 
rozegranego w ramach I Ligi Trampkarzy Myślenicko-Wielickiej jako VO, 0:3 i 3 pkt. dla 
drużyny Pcimianki Pcim z powodu występu zawodnika nieuprawnionego w drużynie Puszczy I 
Niepołomice (Kxxxx Sxxxxxxxx) 
Podstawa prawna: §8 pkt 13 i pkt 14 Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich 
juniorów, trampkarzy i młodzików MZPN na sezon 2018/2019 
Kara finansowa na podstawie: art. 2 § 1 pkt 11.14 Uchwały nr 20/Z/2019 z dnia 16 lipca 2019 
roku Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie w sprawie ustalenia wysokości 
opłat, kar pieniężnych, ryczałtów transferowych, kaucji i opłat licencyjnych 
 
Komisja Gier PPN Myślenice, po analizie sprawozdania sędziego, postanowiła nałożyć karę 
finansową w kwocie 100 złotych na klub Puszcza Niepołomice, oraz zweryfikować wynik 
spotkania pomiędzy drużynami Puszcza I Niepołomice – Orzeł Myślenice (2.11.2019) 
rozegranego w ramach I Ligi Trampkarzy Myślenicko-Wielickiej jako VO, 0:3 i 3 pkt. dla 
drużyny Orła Myślenice z powodu występu zawodnika nieuprawnionego w drużynie Puszczy I 
Niepołomice (Kxxxx Sxxxxxxxx) 
Podstawa prawna: §8 pkt 13 i pkt 14 Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich 
juniorów, trampkarzy i młodzików MZPN na sezon 2018/2019 
Kara finansowa na podstawie: art. 2 § 1 pkt 11.14 Uchwały nr 20/Z/2019 z dnia 16 lipca 2019 
roku Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie w sprawie ustalenia wysokości 
opłat, kar pieniężnych, ryczałtów transferowych, kaucji i opłat licencyjnych 
 

 
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).      


