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      Myślenice, dnia 27.08.2021 r. 

 

KOMUNIKAT nr 3/2021-2022 

Komisji Gier i Dyscypliny z dnia 26.08.2021 r. 

Podokręg Myślenice 

 

 

III liga Trampkarzy gr. II 

 

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

Grodzisko Raciechowice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 26.08.2021 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. Marcin G. (Dukla 

Bysina) - kierownik 

 Niestaranne wypełnienie 

sprawozdania  

sędziowskiego  

Sęp Droginia  – Dukla 

Bysina z 21.08.2021 – klasa 

„B” 

Kara upomnienia Art. 102 Regulaminu 

Dyscyplinarnego PZPN 

 

Nieczytelne i niechlujne wypełnienie 

imion i nazwisk zawodników 

biorących udział w zawodach oraz dat 

ich urodzenia. W przypadku 

powtórzenia się tego typu przewinienia 

na klub zostanie nałożona kara 

finansowa. Ustalono na podstawie 

sprawozdania sędziego. 
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2. Ryszard K. - sędzia Nieterminowe przesłanie 

sprawozdania z zawodów  

Radwan Skomielna Czarna  

– Szczebel Lubień z 

22.08.2021 – klasa „B” 

Kara upomnienia Art. 82 Regulaminu 

Dyscyplinarnego PZPN 
Nie dostarczono do dnia 26 sierpnia 

2021 r. sprawozdania sędziowskiego z 

w/w zawodów. W przypadku 

powtórzenia się tego typu przewinienia 

na sędziego zostanie nałożona kara 

finansowa. Ustalono na podstawie 

informacji od Komisji Gier. 

 

3. Karol K. (Karpaty II 

Siepraw) –  kierownik 

Czerwona kartka 

(wykluczenie) 

Karpaty II Siepraw – 

Szczebel Lubień z 

15.08.2021 – klasa „B” 

Kara 

dyskwalifikacji 2 

mecze 

Art. 62 § 2 Regulaminu 

Dyscyplinarnego PZPN 

Wulgarne zwroty do sędziego asystent 

w 85. minucie meczu. Ustalono na 

podstawie sprawozdania sędziego. 

Obwiniony nie skorzystał z prawa do 

wyjaśnień. 

 

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. 

 

 


