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      Myślenice, dnia 01.04.2022 r. 

 

KOMUNIKAT nr 19/2021-2022 

Komisji Gier i Dyscypliny z dnia 31.03.2022 r. i 01.04.2022 r. 

Podokręg Myślenice 

 

 

Klasa „A” zawody z dnia 26/27.03.2022 r. 

 

Zielonka Wrząsowice   - Jarosław P.  6 żk   kara 60 zł 

    - Paweł S.  3 żk  kara 35 zł  

Skalnik Trzemeśnia  - Paweł M.  4 żk  ods. od 1 meczu 

Iskra Brzączowice  - Damian P.  3 żk  kara 35 zł  

Pasternik Ochojno  - Michał M.  4 żk  ods. od 1 meczu 

    - Michał M.  4 żk  ods. od 1 meczu 

Clavia Świątniki Górne  - Mateusz T.  4 żk  ods. od 1 meczu 

    - Jakub G.  4 żk  ods. od 1 meczu  

Topór Tenczyn   - Mateusz M.  6 żk  kara 60 zł  

 

 

Komisja Gier PPN Myślenice weryfikuje zawody Klasy „A” pomiędzy drużynami Iskra Głogoczów – 

Beskid Tokarnia, zaplanowane na dzień 26.03.2022 r., ich rezultat zawodów jako V.O., 4:0 i 3 pkt dla 

Iskry (na boisku 4:0 dla Iskry - Komisja Gier PPN Myślenice postanawia utrzymać rezultat z boiska). 

Powodem ukarania walkowerem jest gra nieuprawnionego zawodnika w drużynie gości – Marcin K., 

nieuprawnionego do rozgrywania zawodów w Klasie „A”.  

 

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

§ 7, pkt 9 a  

 

 

Komisja Gier PPN Myślenice weryfikuje zawody Klasy „A” pomiędzy drużynami Clavia Świątniki 

Górne – Dziecanovia Dziekanowice, zaplanowane na dzień 27.03.2022 r., ich rezultat zawodów jako 

V.O., 0:3 i 3 pkt dla Dziecanovii (na boisku 0:2 dla Dziecanovii). Powodem ukarania walkowerem jest 

gra nieuprawnionego zawodnika w drużynie gospodarzy – Mateusz T., zawieszonego za czerwoną 

kartkę z Komunikatu nr 15/2021-2022 z dnia 04.11.2021 roku. Karę należy odbyć w kolejnym meczu.  

 

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

§ 7, pkt 9 b 
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Komisja Gier PPN Myślenice ze względu na panujące warunki atmosferyczne oraz fatalny 

stan boisk ODWOŁUJE wszystkie zawody w klasach seniorskich i młodzieżowych - Klasa 

"A", I liga Juniorów Starszych, I liga Trampkarzy i I liga Młodzików, od dnia 1 kwietnia 

(piątek) aż do 5 kwietnia (wtorek) włącznie.  

 

Wyjątkiem pozostały zawody Klasy "A": Górki - Clavia zaplanowane na dzień 02.04 na godz. 

17:30 na Arenie - Wieliczka.  

 

Komisja Gier PPN Myślenice na kolejnym posiedzeniu w dniu 7 kwietnia br,. ustali termin 

zaległych zawodów 17. kolejki Klasy "A". Nowe terminy zaległych zawodów w rozgrywkach 

młodzieżowych, kluby zobligowane są przesłać do dnia 7 kwietnia br.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 31.03.2022 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. Pasternik Ochojno 

– klub 

 

 

 

Brak opieki 

medycznej na meczu 

Pasternik Ochojno – 

Staw Polanka z 

27.03.2022 – klasa „A” 

Kara pieniężna 

w kwocie 100 zł 

§ 17, p. 11 Regulaminu rozgrywek piłkarskich 

o mistrzostwo IV ligi i niższych klas MZPN na 

sezon 2021/2022 

Art. 2 par. 11 pkt 11.20. 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 

Kara jako konsekwencja braku 

regulaminowego 

zabezpieczenia medycznego 

na zawodach klasy „A”. 

Orzeczono na podstawie 

sprawozdania sędziego 

2. Beskid Tokarnia – 

klub 

Gra 

nieuprawnionego 

zawodnika 

Iskra Głogoczów – 

Beskid Tokarnia z 

26.03.2022 – klasa „A” 

Kara pieniężna 

w kwocie 250 zł 

oraz walkower   

4:0 (wynik z 

boiska) dla 

zespołu Iskra 

Głogoczów 

Art. 103 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN 

Art. 2 par. 11 pkt 11.14. 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 

Zawodnik Marcin K. biorący 

udział w meczu nie został 

uprawniony przez klub do 

udziału w rozgrywkach na 

sezon 2021/2022. Orzeczono 

na podstawie sprawozdania 

sędziego. 
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3. Clavia Świątniki 

Górne - klub 

Gra odbywającego 

karę dyskwalifikacji 

zawodnika 

Clavia Świątniki Górne 

– Dziecanovia z 

27.03.2022 – klasa „A” 

Kara pieniężna 

w kwocie 250 zł 

oraz walkower     

3:0 dla zespołu 

Dziecanovia 

Dziekanowice 

Art. 103 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN 

Art. 2 par. 11 pkt 11.14. 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 

W zawodach wziął udział 

zawodnik Mateusz T., który 

powinien pauzować w nich z 

powodu kary za czerwoną 

kartkę z dnia 30.10.2021 r. 

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. 

 

 


