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      Myślenice, dnia 20.08.2021 r. 

 

KOMUNIKAT nr 2/2021-2022 

Komisji Gier i Dyscypliny z dnia 19.08.2021 r. 

Podokręg Myślenice 

 

II liga Juniorów Starszych 

 

Komisja Gier PPN Myślenice informuje, że z II ligi Juniorów Starszych wycofała się drużyna 

Dziecanovii Dziekanowice.  

 

III liga Trampkarzy gr. I  

 

Komisja Gier PPN Myślenice informuje, że z III ligi Trampkarzy gr. I wycofała się drużyna Tempa 

Rzeszotary. 

 

III liga Trampkarzy gr. II 

 

Komisja Gier PPN Myślenice informuje, że z III ligi Trampkarzy gr. II wycofała się drużyna Dalinu 

Myślenice.  

 

 

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 licencji) oraz służby 

medycznej (pieczątka bądź numer licencji).  

 

 

 

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 19.08.2021 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. Mateusz S. (Iskra 

Głogoczów) – 

zawodnik 

Czerwona kartka 

(wykluczenie) 

Topór Tenczyn  – 

Iskra Głogoczów z 

14.08.2021 – klasa 

„A” 

Kara 

dyskwalifikacji 2 

mecze 

Art. 61 § 1 Regulaminu 

Dyscyplinarnego PZPN 

Atak w nogi przeciwnika od 

tyłu. Ustalono na podstawie 

sprawozdania sędziego. 

2. Iskra Głogoczów – 

klub  

Kara jako 

konsekwencja 

otrzymania kartek 

przez co najmniej 5 

zawodników klubu. 

Topór Tenczyn  – 

Iskra Głogoczów z 

14.08.2021 – klasa 

„A” 

Kara pieniężna w 

kwocie 100 zł 

§18 ust.4a Regulaminu rozgrywek 

piłkarskich IV i niższych klas MZPN na 

sezon 2021/2022 

Zgodnie z Regulaminem Rozgrywek 

karę należy uregulować do czasu 

rozgrywania następnego meczu. 

 

Kara jako konsekwencja 

otrzymania kartek przez 5 

zawodników klubu. Orzeczono 

na podstawie sprawozdania 

sędziowskiego. 
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3. Karol K. (Karpaty II 

Siepraw) –  

kierownik 

Czerwona kartka 

(wykluczenie) 

Karpaty II Siepraw – 

Szczebel Lubień z 

15.08.2021 – klasa 

„B” 

Wezwanie do 

złożenia wyjaśnień 

pod rygorem 

pominięcia 

stanowiska 

Art. 70 Regulaminu Dyscyplinarnego 

PZPN 

Wyjaśnienia na okoliczność 

wulgarnych zwrotów do 

sędziego asystent w 85. 

minucie meczu. Wyjaśnienia 

należy przesłać na adres 

podokreg@myslenice.pl w 

terminie 5 dni pod rygorem 

pominięcia stanowiska. 

4. Radwan Skomielna 

Czarna – klub  

Brak drużyny gości na 

zawodach klasy „B” 

Górki II Myślenice – 

Radwan Skomielna 

Czarna z 15.08.2021 – 

klasa „B” 

Kara pieniężna w 

kwocie 200 zł 

Art. 2 § 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 i po analizie 

wyjaśnień złożonych przez 

klub drogą e-mailową. 

5. Mateusz D. (Skalnik 

Trzemeśnia) – 

zawodnik 

Czerwona kartka 

(wykluczenie) 

Skalnik Trzemeśnia  – 

Hejnał Krzyszkowice 

z 14.08.2021 – klasa 

„A” 

Kara 

dyskwalifikacji 2 

mecze 

Art. 61 § 1 Regulaminu 

Dyscyplinarnego PZPN 

Odepchnięcie z 

nieproporcjonalną siłą 

przeciwnika bez piłki podczas 

przerwy w grze. Ustalono na 

podstawie sprawozdania 

sędziego. 

 

POUCZENIE: Na postawie 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. 

 


