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       Myślenice, dnia 18.03.2022 r. 

 

KOMUNIKAT nr 18/2021-2022 

Komisji Gier z dnia 18.03.2022 r. 

Podokręg Myślenice 

 

I. Komisja Gier PPN Myślenice przypomina, że zgodnie z regulaminem rozgrywek piłkarskich         

IV ligi i niższych klas MZPN na sezon 2021/2022, obligatoryjne jest wpisywanie do sprawozdania 

sędziowskiego, imienia i nazwiska trenera wraz z posiadaną licencją (numer i rodzaj licencji). 

Licencje trenerskie będą każdorazowo sprawdzane przez sędziów przed rozpoczęciem zawodów na 

każdym szczeblu rozgrywkowym.  

 

Podstawa prawna: Regulamin rozgrywek piłkarskich IV ligi i niższych klas MZPN na sezon 2021/2022 

§ 11 p. 1. Każda drużyna uczestnicząca w rozgrywkach musi być prowadzona przez trenera 

posiadającego ważną dla danej klasy rozgrywkowej licencję trenerską. 

 

II. Komisja Gier PPN Myślenice przypomina, że zgodnie z regulaminem rozgrywek piłkarskich         

IV ligi i niższych klas MZPN na sezon 2021/2022, obligatoryjne jest posiadanie służby medycznej 

na zawodach oraz odnotowanie w sprawozdaniu przedstawiciela służby medycznej wraz z 

odpowiednim numerem licencji lub pieczątką.  

 

Podstawa prawna: Regulamin rozgrywek piłkarskich IV ligi i niższych klas MZPN na sezon 2021/2022 

§ 12, p. 11. Sędzia zawodów ma obowiązek sprawdzenia obecności przedstawiciela służby zdrowia na 

zawodach, odnotowania w sprawozdaniu z zawodów faktu jego obecności, nieobecności lub złej pracy 

(np. nie miał niezbędnego wyposażenia, nie dokładał należytej staranności w niesieniu pomocy). W 

przypadku braku opieki medycznej w razie jakiegokolwiek wypadku pełną odpowiedzialność ponosi 

organizator zawodów oraz § 17, p. 11. Gospodarz zawodów zobowiązany jest do zapewnienia podczas 

całego meczu opieki medycznej w osobach: lekarza, pielęgniarki, ratownika medycznego 

(posiadającego uprawnienia wynikające z ustawy o ratownictwie medycznym) lub osoby posiadającej 

uprawnienia w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej, w tym legitymującej się ukończeniem 

kursu opieki przedmedycznej oraz przenośnej apteczki i noszy wraz z ich obsługą. Obecność swoją na 

zawodach przedstawiciel opieki medycznej potwierdza przed zawodami własnoręcznym czytelnym 

podpisem w sprawozdaniu do zawodów, który składa sędziemu zawodów. Brak opieki medycznej lub 

noszy wraz z obsługą na zawodach spowoduje ukaranie gospodarzy karą finansową. 
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III. Komisja Gier PPN Myślenice przypomina o zasadach zmiany terminów meczów wszystkich klas 

rozgrywkowych zgodnie z regulaminem rozgrywek piłkarskich IV ligi i niższych klas MZPN na sezon 

2021/2022 zatwierdzonym 29 lipca 2021 r. Uchwałą nr 37/Z/nk/2021 Zarządu Małopolskiego 

Związku Piłki Nożnej w Krakowie, rozdział 7. Zasady Rozgrywek, paragraf 14, punkty 10-12”: 

 

10. Klub będący gospodarzem zawodów ma prawo nie później niż na 14 dni przed wcześniej 

wyznaczonym terminem (liczy się data wpływu pisma do Komisji Gier) zmienić datę zawodów bez 

konieczności uzyskania zgody przeciwnika (z obowiązkiem jego pisemnego powiadomienia). Nowy 

termin musi przypadać w terminie przewidzianym na rozegranie meczów danej kolejki rozgrywek. 

Jeśli zmiany terminów są dokonywane przez kluby za pośrednictwem systemu Extranet - klub nie ma 

obowiązku zawiadamiać pisemnie przeciwnika.  

 

11. W przypadku innym niż w pkt. 10, terminy zawodów mogą być zmienione na prośbę jednego z 

klubów, wniesioną pisemnie do Komisji Gier lub za pomocą systemu Extranet. Klub zwracający 

się o zmianę terminu, obowiązany jest wskazać przyczynę, zaproponować nowy termin i godzinę 

rozegrania zawodów oraz uzyskać zgodę przeciwnika za pośrednictwem systemu Extranet. 

Wystąpienia o zmianę terminu bez zgody przeciwnika – nie będą rozpatrywane. W przypadku zmiany 

daty lub godziny spotkania w terminie krótszym niż 14 dni przed meczem (w przypadku 

najbliższego weekendu najpóźniej do środy, godz. 15:00, a w środku tygodnia do 48 godzin przed 

wyznaczoną godziną zawodów) klub wnioskujący zobowiązany jest do wniesienia opłaty w 

wysokości określonej - stosowną uchwałą Zarządu MZPN - dla poszczególnych klas rozgrywkowych, 

na konto MZPN lub Podokręgu PN. Wystąpienie o zmianę terminu bez dokonania opłaty 

regulaminowej organ prowadzący pozostawia bez rozpatrzenia.  

 

12. Zmieniony termin nie może przypadać w żadnym przypadku po zakończeniu rozgrywek, w 

tygodniu przed ostatnią, wiosenną kolejką lub wyznaczonych już terminach obligatoryjnych. Mecze 

nie rozegrane w rundzie jesiennej muszą się odbyć najpóźniej przed trzecią kolejką rundy wiosennej. 

 

Komisja Gier PPN Myślenice przypomina - zmiany terminów zawodów poniżej             

48 godzin od planowanego rozpoczęcia meczu, bez uzasadnionych przyczyn (np. 

warunki atmosferyczne), nie będą rozpatrywane!  

 

Opłata za zmianę terminu zawodów wnioskowana w terminie krótszym niż 14 dni przed dniem 

rozegrania zawodów w wysokości: IV liga i niższe klasy rozgrywkowe - 100 zł, drużyny 

młodzieżowe i kobiece - 50 zł. 

Podstawa prawna: Uchwała 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. 

 

 

Sekretarz Komisji Gier                                                                       Przewodniczący Komisji Gier  

        Oliwier Bzowski                                                                                            Edward Żądło 


