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      Myślenice, dnia 22.11.2021 r. 

 

KOMUNIKAT nr 17/2021-2022 

Komisji Gier z dnia 18.11.2021 r. 

Podokręg Myślenice 

 

1. Komisja Gier PPN Myślenice informuje o terminach wznowienia, bądź kontynuacji rozgrywek 

ligowych w ramach rundy wiosennej. 

 

Klasa „A” – 26/27 marca 2022 r. 

Klasa „B” – 9/10 kwietnia 2022 r. 

Rozgrywki młodzieżowe – początek kwietnia 2022 r. (według zgłoszeń do poszczególnych kat.) 

 

2. Komisja Gier PPN Myślenice, po dodatkowych wyjaśnieniach złożonych przez sędziego, a również 

ponownej analizie sprawozdania sędziowskiego i wyjaśnień złożonych przez obydwa kluby – Futbol 

Brzączowice i Raba Dobczyce, podtrzymuje decyzję o weryfikacji rezultatu przerwanych zawodów     

I ligi Młodzików gr. Myślenicko - Wielicka pomiędzy drużynami Futbol Brzączowice - Raba 

Dobczyce z dnia 30.10.2021 r., jako V.O., 0:3 i 3 pkt dla Raby Dobczyce.  

 

Powodem ukarania walkowerem jest zdekompletowanie drużyny gospodarzy w 62. minucie zawodów 

(na boisku pozostało pięciu zawodników), co zostało opisane w załączniku do sprawozdania 

sędziowskiego. Ponadto czasowo wykluczeni zawodnicy nie przebywali w strefie, na wysokości linii 

środkowej w odległości minimum 1 metra od linii bocznej, co uniemożliwiło ich faktyczny powrót na 

boisko (informacja po dodatkowych wyjaśnieniach sędziego).  

 

Podstawa prawna: Regulamin Młodzieżowych Rozgrywek Piłkarskich Juniorów, Trampkarzy i Młodzików 

Małopolskiego Związku Piłki Nożnej na sezon 2021/2022 zatwierdzony Uchwałą nr 26/Z/nk/2021 z 7 lipca 2021 

roku Zarządu MZPN, pkt 5, § 6 B, pp. 5 oraz pkt 5, § 6 B, pp. 16b.  

 

Sekretarz PPN Myślenice                                     Przewodniczący Wydziału Gier 

 

     Oliwier Bzowski             Edward Żądło 

__________________________________________________________________________________ 

Od powyższego orzeczenia stronie/stronom przysługuje prawo do złożenia odwołania do Związkowej Komisji Odwoławczej 

MZPN za pośrednictwem organu, który wydał decyzję 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.
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Komunikat 

Komisji Dyscypliny PPN Myślenice z posiedzenia z dnia 18.11.2021 roku 

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

 
 

OBWINIONY PRZEWINIENIE 
DYSCYPLINARNE 

MECZ, KTÓREGO 
DOTYCZY SPRAWA 

ORZECZENIE PODSTAWA 
PRAWNA 

UZASADNIENIE 

1. Amadeusz B. (Jordan 

Zakliczyn) - zawodnik 

Czerwona kartka 
(wykluczenie) 

Jordan Zakliczyn – Orzeł 
Myślenice z 13.11.2021 

– Puchar Polski 

Kara dyskwalifikacji 2 
mecze 

Art. 61 § 1 Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN 

Pokazanie tzw. gestu Kozakiewicza w stronę 
trybun. Orzeczono na podstawie 

sprawozdania sędziowskiego. 
2. Mirosław J. (Futbol 

Brzączowice) – trener 

Czerwona kartka 
(wykluczenie) 

Futbol Brzączowice – 
Raba Dobczyce z 

30.10.2021 – I liga 
młodzików 

Odstąpienie od 
wymierzenia kary 

dyscyplinarnej 

Art. 48 § 1 Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN 

W toku prowadzonego postępowania dyscyplinarnego 
ustalono, że słowa na okoliczność groźby w stosunku 

do sędziego po przerwaniu meczu padły, ale 
najprawdopodobniej nie ze strony obwinionego, gdyż 
w wyniku panującego chaosu i zamieszania w szatni  
sędzia nie był w stanie na 100 procent ustalić osoby, 

która je wypowiedziała. W toku postępowania niestety 
nie ustalono osoby, która je wypowiedziała. Orzeczono 
na podstawie sprawozdania sędziowskiego, wyjaśnień 

złożonych przez trenera Futbolu Brzączowice oraz 
sędziego. 

3. Jordan Zakliczyn – 

klub 

Kara jako 
konsekwencja 

otrzymania kartek 
przez co najmniej 5 
zawodników klubu 

Jordan Zakliczyn – Orzeł 
Myślenice z 13.11.2021 

– Puchar Polski 

Kara pieniężna w 
kwocie 100 zł 

§18 ust. 4a Regulaminu 
rozgrywek piłkarskich IV i 

niższych klas MZPN na 
sezon 2021/2022 

Kara jako konsekwencja otrzymania kartek 
przez 5 zawodników klubu. Orzeczono na 
podstawie sprawozdania sędziowskiego. 

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. 



 

3 | S t r o n a  

 

 


