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       Myślenice, dnia 02.09.2019 r. 

 

KOMUNIKAT nr 4/2019-2020 

Komisji Gier i Dyscypliny z dnia 30.08.2019 r. 

Podokręg Myślenice 

 

 

 

Klasa „A” zawody z dnia 24/25.08.2019 r. 

 

Clavia Świątniki Górne   - Gxxxxxxx Kxxxxxxx  3 żk  kara 35 zł   

Beskid Tokarnia   - Jxxxxx Txxxxx  3 żk  kara 35 zł  

Karpaty Siepraw   - Kxxxxxxx Kxxxxx  3 żk  kara 35 zł 

Rokita Kornatka   - Mxxxxxx Oxxxx  3 żk   kara 35 zł  

 

 

 

Komisja Gier PPN Myślenice nakłada karę finansową w wysokości 250 zł dla klubu Sęp Droginia za 

wycofanie drużyny z III Ligi Trampkarzy (uchwała Regulaminu MZPN N.28 z 16.07.2019 r. pkt 

11.21).  

 

 

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

Siepraw za wycofanie drużyny z II Ligi Juniorów Starszych (uchwała Regulaminu MZPN N.28 z 

16.07.2019 r. pkt 11.21).  
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1. Komisja Dyscypliny PPN Myślenice, po analizie sprawozdania sędziowskiego, postanowiła 

nałożyć karę finansową w kwocie 100 złotych na klub Beskid Tokarnia 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 Zielonka 

Wrząsowice – Beskid Tokarnia rozgrywanym w dniu 11.08.2019 r. w ramach Klasy „A”. 

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

MZPN na sezon 2018/2019. 

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

nałożyć karę finansową w kwocie 100 złotych na klub Beskid Tokarnia 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 Beskid 

Tokarnia – LKS Rudnik rozgrywanym w dniu 24.08.2019 r. w ramach Klasy „A”. 

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

MZPN na sezon 2018/2019. 

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

nałożyć karę finansową w kwocie 100 złotych na klub Wróblowianka Kraków 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 Kraków – Topór Tenczyn rozgrywanym w dniu 24.08.2019 r. w 

ramach Klasy „A”. 

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

MZPN na sezon 2018/2019. 

4. Komisja Dyscypliny PPN Myślenice wzywa zawodnika drużyny  Beskid Tokarnia, pana 

Kxxxxxxx Sxxxxxxxx na dzień 13 września 2019 r. (piątek) na godz. 17:00 w celu złożenia 

wyjaśnień odnośnie swojego zachowania w stosunku do sędziego podczas zawodów Beskid 

Tokarnia – LKS Rudnik rozgrywanym w dniu 24.08.2019 r. w ramach Klasy „A”. 

 

 

 

 
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).      


