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       Myślenice, dnia 20.09.2019 r. 

 

KOMUNIKAT nr 7/2019-2020 

Komisji Gier i Dyscypliny z dnia 20.09.2019 r. 

Podokręg Myślenice 

 

 

Klasa „A” zawody z dnia 14/15.09.2019 r. 

 

Beskid Tokarnia  - Kxxxxxxx Sxxxxxxxx  3 żk  kara 35 zł  

    - Jxxxxx Txxxxx  4 żk  ods. od 1 meczu 

Gościbia Sułkowice  - Txxxxx Wxxxxxxx  3 i 4 żk  kara 35 zł + ods. 1 mecz 

LKS Rudnik   - Kxxxx Axxxx   3 żk  kara 35 zł        

Rokita Kornatka  - Pxxxxxxxxxx Fxxxxxxxxx 3 żk  kara 35 zł        

Wróblowianka Kraków  - Gxxxx Sxxxxxxx   3 żk  kara 35 zł  

    - Txxxxx Mxxxxx  3 żk  kara 35 zł 

    - Gxxxxxx Oxxxxxx  4 żk  ods. od 1 meczu  

Skalnik Trzemeśnia  - Mxxxxxx Pxxxx  4 żk   ods. od 1 meczu  

 

Komisja Gier PPN Myślenice informuje, że w związku z niedopełnieniem formalności przez obie 

strony, związanych ze zmianą terminu zawodów pierwotnie zaplanowanych na dzień 14.09.2019 r., 

pomiędzy drużynami Rokita Kornatka – Zielonka Wrząsowice w ramach Klasy „A”, należy pokryć 

delegację sędziowską – Rokita Kornatka w wysokości 137 zł oraz Zielonka Wrząsowice w 

wysokości 156 zł. Wpłaty należy dokonać w kasie Podokręgu Myślenice.  

 

II liga Trampkarzy 

 

Komisja Gier PPN Myślenice informuje, że przerwane w dniu 09.09.2019 r. w 25. minucie zawody     

II ligi Trampkarzy pomiędzy drużynami Grodzisko Raciechowice – Gościbia Sułkowice                 

(przy stanie 0:1)  należy dokończyć w dniu 03.10.2019 r. o godz. 16:30. 

 

III liga Trampkarzy  

 

Komisja Gier PPN Myślenice nakłada karę finansową w wysokości 100 zł dla klubu                    

Jordan Zakliczyn za brak drużyny gości w zawodach III ligi Trampkarzy pomiędzy drużynami 

Wróblowianka Kraków – Jordan Zakliczyn w dniu 13.09.2019 r. i weryfikuje rezultat zawodów jako 

V.O., 3:0 i 3 pkt dla Wróblowianki.  
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Komisja Gier PPN Myślenice ustala termin zaległych zawodów III ligi Trampkarzy pomiędzy 

drużynami Karpaty Siepraw – Wróblowianka Kraków z dnia 09.09.19 na dzień 03.10.19 r.                       

na godz. 16:00. 

 

I liga Młodzików Myślenicko – Wielicka 

 

Komisja Gier PPN Myślenice ustala termin zaległych zawodów I ligi Młodzików pomiędzy 

drużynami Orzeł Myślenice – UKS Topór I Tenczyn z dnia 09.09.19 na dzień 07.10.19 r.                       

na godz. 17:00. 

 

III liga Młodzików  

 

Komisja Gier PPN Myślenice nakłada karę finansową w wysokości 100 zł dla klubu               

Pasternik Ochojno za brak drużyny gości w zawodach III ligi Młodzików gr. III pomiędzy 

drużynami Grodzisko Raciechowice – Pasternik Ochojno w dniu 13.09.2019 r. i weryfikuje rezultat 

zawodów jako V.O., 3:0 i 3 pkt dla Grodziska.  

 

Komisja Gier PPN Myślenice informuje, że w związku z oddaniem trzech meczów walkowerem, 

drużyna Pasternik Ochojno zostaje wycofana z rozgrywek III ligi Młodzików gr. III i nakłada karę 

finansową na klub w wysokości 250 zł.  

 

Komisja Gier PPN Myślenice informuje, że ujęta w Komunikacie nr 6 zmiana terminu zawodów        

III ligi Młodzików gr. III pomiędzy drużynami Wróblowianka Kraków – Raba III Dobczyce na dzień 

30.10.19 r. na godz. 16:00 zostaje zmieniona i ustala się na nowy termin – w dniu 08.10.19 r. 

(wtorek) na godz. 16:00.  

 

Komisja Gier PPN Myślenice ustala termin zaległych zawodów III ligi Młodzików gr. II pomiędzy 

drużynami Hejnał Krzyszkowice – Iskra Głogoczów na dzień 07.10.19 r. na godz. 17:00.  
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1. Komisja Dyscypliny PPN Myślenice, po analizie sprawozdania sędziowskiego, postanowiła 

nałożyć karę finansową w kwocie 100 złotych na klub Cyrhla Krzczonów zgodnie z §18 pkt. 

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

jako konsekwencję otrzymania kartek (4 żółtych i 1 czerwonej) przez pięciu zawodników 

drużyny w zawodach Klasy „B” gr. I pomiędzy drużynami  Radwan Skomielna Czarna – 

Cyrhla Krzczonów w dniu 14.09.2019 r.   

 

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

MZPN na sezon 2019/2020. 

 

2. Gxxx Mxxxxxxx (Skalnik Trzemeśnia) – klasa „A” – kara ods. od 2 meczów za cz.k.              

z dnia 14.09.19 r. 

Podstawa prawna: art. 61 § 1 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN 

 

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

Rxxxx Kxxxx na dzień 27 września 2019 r. (piątek) na godz. 17:30 w celu złożenia wyjaśnień 

odnośnie swojego zachowania w stosunku do sędziego po otrzymaniu czerwonej kartki 

podczas zawodów Staw Polanka - Beskid Tokarnia rozgrywanym w dniu 14.09.2019 r. w 

ramach Klasy „A”.           

  

4. Komisja Dyscypliny PPN Myślenice nakłada karę finansową w wysokości 100 zł na 

zawodnika drużyny Grodzisko Raciechowice Kxxxxxx Bxxxxxxxxx za naganne zachowanie 

podczas zawodów Orzeł Nowa Wieś – Grodzisko Raciechowice rozgrywanych w dniu 

15.09.2019 r. w ramach Klasy „B” gr. I, zgodnie z Uchwałą nr 20/Z/2019 pkt. 11.38 z dnia 

16.07.2019 r. Zarządu MZPN w Krakowie. 

 

Podstawa prawna: art. 77 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN     

Zawodnik ukarany karą pieniężną na zasadach określonym w powyższym artykule ma 

obowiązek dokonać płatności kary w ciągu 30 dni od prawomocnego orzeczenia na konta 

PPN Myślenice (art. 104 Regulaminy Dyscyplinarnego PZPN) – Jeśli tego nie zrobi w/w 

terminie Komisja Dyscypliny PPN Myślenice nałoży karę dyskwalifikacji czasowej do 

momentu uregulowania należności. 

5. Komisja Dyscypliny PPN Myślenice nakłada karę finansową w wysokości 200 zł na 

zawodnika drużyny Beskid Tokarnia Kxxxxxxx Sxxxxxxx za wypowiedź poniżającą sędziego 

podczas zawodów Beskid Tokarnia – LKS Rudnik rozgrywanych w dniu 24.08.2019 r.            

w ramach Klasy „A”, zgodnie z Uchwałą nr 20/Z/2019 pkt. 11.38 z dnia 16.07.2019 r. 

Zarządu MZPN w Krakowie. 

 

Podstawa prawna: art. 77 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN     

Zawodnik ukarany karą pieniężną na zasadach określonym w powyższym artykule ma 

obowiązek dokonać płatności kary w ciągu 30 dni od prawomocnego orzeczenia na konta 

PPN Myślenice (art. 104 Regulaminy Dyscyplinarnego PZPN) – Jeśli tego nie zrobi w/w 

terminie Komisja Dyscypliny PPN Myślenice nałoży karę dyskwalifikacji czasowej do 

momentu uregulowania należności. 
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6. Kxxxxxx Mxxxxxx (Cyrhla Krzczonów) – klasa „B” gr. I - kara ods. od 2 meczów za cz.k.      

z dnia 14.09.19 r. 

Podstawa prawna: art. 61 § 1 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN 

 

7. Komisja Dyscypliny PPN Myślenice postanawia udzielić napomnienia dla sędziego za 

niestosowne zachowanie w stosunku do zawodnika drużyny gości podczas zawodów         

Orzeł Nowa Wieś – Grodzisko Raciechowice rozgrywanym w dniu 15.09.2019 r. w ramach   

Klasy „B” gr. I.  

 

8. Łxxxx Pxxxx (Cisy Harbutowice) – klasa „B” gr. II - kara ods. od 2 meczów za cz.k.               

z dnia 14.09.19 r. 

Podstawa prawna: art. 61 § 1 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN 

 

9. Kxxxx Mxxxxxx (Hejnał Krzyszkowice) – klasa „B” gr. II - kara ods. od 2 meczów za cz.k.   

z dnia 14.09.19 r.   

Podstawa prawna: art. 61 § 1 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN 

 

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

nałożyć karę finansową w kwocie 100 złotych na klub Gościbia Sułkowice 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 zawodach 

Klasy „A”  pomiędzy drużynami  LKS Rudnik – Gościbia Sułkowice w dniu 14.09.2019 r.   

 

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

MZPN na sezon 2019/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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).      


