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       Myślenice, dnia 23.08.2019 r. 

 

KOMUNIKAT nr 3/2019-2020 

Komisji Gier i Dyscypliny z dnia 19.08.2019 r. 

Podokręg Myślenice 

 

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 2019/2020 zatwierdzonym 16 lipca 2019 r. Uchwałą nr 32/Z/2019 Zarządu Małopolskiego 

Związku Piłki Nożnej w Krakowie, rozdział 7. Zasady Rozgrywek, paragraf 14, punkty 11-12.   

 

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

wyznaczonym terminem (liczy się data wpływu pisma do Wydziału/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. 

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

klubów, wniesioną pisemnie do Wydziału/Komisji Gier. Klub zwracający się o zmianę terminu, 

obowiązany jest wskazać przyczynę, zaproponować nowy termin i godzinę rozegrania zawodów oraz 

uzyskać zgodę przeciwnika (na piśmie). 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. 

 

 

 

Komisja Gier PPN Myślenice nakłada karę finansową w wysokości 250 zł dla klubów              

Karpaty Siepraw i Iskra Brzączowice za wycofanie drużyny z II ligi juniorów (uchwała Regulaminu 

MZPN N.28 z 16.07.2019 r. pkt 11.21).  

 

 

 

 

 

 



 

2 | S t r o n a  

 

Komisja Gier PPN Myślenice wyraża zgodę na zmianę terminów następujących meczów:  

Kl. „A”: LKS Rudnik – Karpaty Siepraw w dniu 31.08.2019 r. zmiana z godz. 18:00 na 17:00.           

Kl. „A”: Gościbia Sułkowice – Karpaty Siepraw w dniu 21.09.2019 r. zmiana z godz. 16:00 na 17:00.   

Kl. „A”: Lubomir Wiśniowa – Wróblowianka zmiana z dnia 29.09 na 28.09.2019 r. na godz. 16:00.              

Kl. „A”: Górki Myślenice – LKS Rudnik w dniu 07.09.2019 r. zmiana z godz. 17:00 na 14:00.           

Kl. „A”: Karpaty Siepraw – Górki Myślenice w dniu 14.09.2019 r. zmiana z godz. 17:00 na 11:00.   

Kl. „B”: Sęp Droginia – Cyrhla Krzczonów zmiana z dnia 31.08 na 01.09.2019 r. na godz. 17:30.            

Kl. „B”: Szczebel Lubień – Dukla Bysina zmiana z dnia 08.09 na 01.09.2019 r. na godz. 17:00.            

II liga Jun.: LKS Rudnik – Skalnik Trzemeśnia zmiana z dnia 05.10 na 12.10.2019 r. na godz. 11:00.      

I liga Jun. Mł.: Rokita Kornatka – Dalin Myślenice zmiana z 25.08 na 24.08.2019 r. na godz. 11:00.     

I liga Jun. Mł.: Topór Tenczyn – Rokita Kornatka w dniu 31.08.2019 r. zmiana z godz. 10:00 na 15:00.  

 

1. Mxxxxx Sxxxxxx (Karpaty Siepraw) – klasa „A” – kara ods. od 2 meczów z cz.k. z dnia 

14.08.2019 r.                    

Podstawa prawna: art. 61 § 1 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN 

2. Txxxx Mxxxxxx I 1989 r. (Clavia Świątniki Górne) – klasa „A” – kara ods. od 3 meczów z 

cz.k. z dnia 10.08.2019 r.                  

Podstawa prawna: art. 61 § 1 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN 

3. Komisja Dyscypliny PPN Myślenice, po analizie sprawozdania sędziowskiego, postanowiła 

nałożyć karę finansową w kwocie 100 złotych na klub Clavia Świątniki Górne zgodnie z §18 

pkt.4a Regulaminu Rozgrywek piłkarskich IV ligi i klas niższych MZPN na sezon 2019/2020, 

jako konsekwencję otrzymania żółtych kartek przez pięciu zawodników drużyny w meczu 

Wróblowianka - Clavia Świątniki Górne rozgrywanym w dniu 10.08.2019 r. w ramach     

Klasy „A”.                         

Podstawa prawna: §18 pkt. 4a Regulaminu rozgrywek piłkarskich IV ligi i klas niższych 

MZPN na sezon 2018/2019. 

 

 

 

 

 

 

 
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).      


