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       Myślenice, dnia 4.10.2019 r. 

 

KOMUNIKAT nr 9/2019-2020 

Komisji Gier i Dyscypliny z dnia 4.10.2019 r. 

Podokręg Myślenice 

 

 

Klasa „A” zawody z dnia 28/29.09.2019 r. 

 

Skalnik Trzemeśnia  - Sxxxxxx Kxxxxxxxx  3 żk  kara 35 zł   

Sokół Borzęta   - Sxxxxxxxx Mxxxxx  4 żk  ods. od 1 meczu 

Beskid Tokarnia  - Rxxxx Kxxxx   4 żk  ods. od 1 meczu 

Clavia  Św. Górne  - Mxxxxx Mxxxxx  3 żk  kara 35 zł 

Karpaty Siepraw  - Mxxxxx Sxxxxx  3 żk  kara 35 zł 

Gościbia Sułkowice  - Sxxxxxxx Pxxxx  3 żk  kara 35 zł 

Zielonka Wrząsowice  - Pxxxxxxx Jxxxxxxx  3 żk  kara 35 zł 

Topór Tenczyn   - Mxxxxx Gxxxxxxx  3 żk  kara 35 zł 

Rokita Kornatka  - Kxxxx Axxxxx  3 żk  kara 35 zł 

    - Mxxxxxx Mxxxxxx  4 żk  ods. od 1 meczu 

 

 

Klasa „B” zawody z dnia 28/29.09.2019 r. 

 

Jawor Jawornik   - Łxxx Mxxxx   3 żk  kara 30 zł 

Dukla Bysina   - Bxxxx Jxxxxx   3 żk  kara 30 zł 

Szczebel Lubień  - Rxxxxx Kxxxxxxxx  3 i 4 żk  30 zł i ods. od 1 m.  

 

Komisja Gier PPN Myślenice nakłada karę upomnienia na kierownika drużyny Jawor Jawornik – p. 

Pxxxxx Jxxxxxx – za niesportowe zachowanie podczas spotkania. Ponadto klub Jawor Jawornik 

zobowiązany jest do zapłaty delegacji sędziego w terminie do 14 dni w kwocie 120 zł. 
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1. Komisja Dyscypliny PPN Myślenice, po analizie sprawozdania sędziowskiego, postanowiła 

nałożyć karę finansową w kwocie 100 złotych na klub Skalnik Trzemeśnia 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 Skalnik Trzemeśnia – Staw Polanka w dniu 

28.09.2019 r.  

 

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

MZPN na sezon 2019/2020. 

 

2. 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 Górki Myślenice – Gościbia Sułkowice w dniu 28.09.2019 r.  

 

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

MZPN na sezon 2019/2020. 

 

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

nałożyć karę finansową w kwocie 100 złotych na klub Zielonka Wrząsowice 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 – Zielonka Wrząsowice w dniu 

28.09.2019 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).      


