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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 za
pośrednictwem organu, który wydał zaskarżone orzeczenie dyscyplinarne do organu II instancji (Związkowa Komisja Odwoławcza MZPN, ul. Solskiego 1, 31-216 Kraków). Rozpatrzenie odwołania jest uzależnione od wpłacenia wraz ze złożonym
odwołaniem kaucji pieniężnej 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).

KOMUNIKAT
nr KD.PPN.NS/09/21-22

z posiedzenia Komisji Dyscypliny MZPN Podokręgu Nowy Sącz w dniu 07 października 2021 roku

Komisja Dyscypliny MZPN Podokręg Nowy Sącz, w składzie:
• Władysław Janik - Przewodniczący KD,
• Kazimierz Pabian - W-ce Przewodniczący KD,
• Rafał Wolak - Sekretarz KD.

IV liga wschodnia
LP. OBWINIONY PRZEWINIENIE

DYSCYPLINARNE
MECZ, KTÓREGO
DOTYCZY SPRAWA

ORZECZENIE PODSTAWA PRAWNA UZASADNIENIE

1. LKS Lubań
Maniowy
/klub/

Co najmniej 5
zawodników drużyny
w meczu otrzymało
napomnienie (żółta
kartka) lub
wykluczenie
(czerwona kartka)

LKS Lubań Maniowy
– KS Jarmuta
Szczawnica
(02.10.2021)

Kara pieniężna w
kwocie 100 zł.

Art. 57 § 2 Regulaminu Dyscyplinarnego
PZPN.

Kara pieniężna na podstawie art. 2 § 1 pkt.
8.1 uchwały Zarządu MZPN w sprawie
wysokości opłat, kar pieniężnych, ryczałtów
transferowych, kaucji i opłat licencyjnych.

Co najmniej 5 zawodników drużyny LKS Lubań
Maniowy zostało napomnianych lub wykluczonych
w tym meczu.

Ustalono na podstawie wniosku Komisji Gier
MZPN Podokręg Nowy Sącz i przedłożonego
sprawozdania sędziego.

2. Daniel N.
(LKS Lubań
Maniowy)
/zawodnik/

Czerwona kartka
(wykluczenie)

LKS Lubań Maniowy
– KS Jarmuta
Szczawnica
(02.10.2021)

Automatyczna kara
dyskwalifikacji 2
meczów.

Art. 61 § 1 Regulaminu Dyscyplinarnego
PZPN.

Konsekwencja poważnego, rażącego faulu
(gwałtowne, agresywne zachowanie).

Ustalono na podstawie wniosku Komisji Gier
MZPN Podokręg Nowy Sącz i przedłożonego
sprawozdania sędziego.

3. KS Poprad
Muszyna
/klub/

Co najmniej 5
zawodników drużyny
w meczu otrzymało
napomnienie (żółta
kartka) lub
wykluczenie
(czerwona kartka)

KS Poprad Muszyna
– KS Kolejarz Stróże
(02.10.2021)

Kara pieniężna w
kwocie 100 zł.

Art. 57 § 2 Regulaminu Dyscyplinarnego
PZPN.

Kara pieniężna na podstawie art. 2 § 1 pkt.
8.1 uchwały Zarządu MZPN w sprawie
wysokości opłat, kar pieniężnych, ryczałtów
transferowych, kaucji i opłat licencyjnych.

Co najmniej 5 zawodników drużyny KS Poprad
Muszyna zostało napomnianych lub wykluczonych
w tym meczu.

Ustalono na podstawie wniosku Komisji Gier
MZPN Podokręg Nowy Sącz i przedłożonego
sprawozdania sędziego.

4. Paweł Sz.
(KS Poprad
Muszyna)
/zawodnik/

Samoistna czerwona
kartka
(wykluczenie)

KS Poprad Muszyna
– KS Kolejarz Stróże
(02.10.2021)

Automatyczna kara
dyskwalifikacji 1 meczu.

Art. 61 § 3 Regulaminu Dyscyplinarnego
PZPN.

Konsekwencja taktycznego faulu (akcja
ratunkowa).
Ustalono na podstawie sprawozdania sędziego i
wniosku Komisji Gier MZPN Podokręg Nowy Sącz.
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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 za
pośrednictwem organu, który wydał zaskarżone orzeczenie dyscyplinarne do organu II instancji (Związkowa Komisja Odwoławcza MZPN, ul. Solskiego 1, 31-216 Kraków). Rozpatrzenie odwołania jest uzależnione od wpłacenia wraz ze złożonym
odwołaniem kaucji pieniężnej 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).

5. LKS Watra
Białka
Tatrzańska
/klub/

Co najmniej 5
zawodników drużyny
w meczu otrzymało
napomnienie (żółta
kartka) lub
wykluczenie
(czerwona kartka)

KS Metal Tarnów –
LKS Watra Białka
Tatrzańska
(02.10.2021)

Kara pieniężna w
kwocie 100 zł.

Art. 57 § 2 Regulaminu Dyscyplinarnego
PZPN.

Kara pieniężna na podstawie art. 2 § 1 pkt.
8.1 uchwały Zarządu MZPN w sprawie
wysokości opłat, kar pieniężnych, ryczałtów
transferowych, kaucji i opłat licencyjnych.

Co najmniej 5 zawodników drużyny LKS Watra
Białka Tatrzańska zostało napomnianych lub
wykluczonych w tym meczu.

Ustalono na podstawie wniosku Komisji Gier
MZPN Podokręg Nowy Sącz i przedłożonego
sprawozdania sędziego.

6. Lucjan K.
(LKS Białka
Tatrzańska)
/zawodnik/

Czerwona kartka
(wykluczenie)

KS Metal Tarnów –
LKS Watra Białka
Tatrzańska
(02.10.2021)

Automatyczna kara
dyskwalifikacji 2
meczów.

Art. 61 § 1 Regulaminu Dyscyplinarnego
PZPN.

Konsekwencja poważnego, rażącego faulu
(gwałtowne, agresywne zachowanie).

Ustalono na podstawie wniosku Komisji Gier
MZPN Podokręg Nowy Sącz i przedłożonego
sprawozdania sędziego.

7. MKS Tarnovia
Tarnów
/klub/

Co najmniej 5
zawodników drużyny
w meczu otrzymało
napomnienie (żółta
kartka) lub
wykluczenie
(czerwona kartka)

LKS Wolania Wola
Rzędzińska – MKS
Tarnovia Tarnów
(03.10.2021)

Kara pieniężna w
kwocie 100 zł.

Art. 57 § 2 Regulaminu Dyscyplinarnego
PZPN.

Kara pieniężna na podstawie art. 2 § 1 pkt.
8.1 uchwały Zarządu MZPN w sprawie
wysokości opłat, kar pieniężnych, ryczałtów
transferowych, kaucji i opłat licencyjnych.

Co najmniej 5 zawodników drużyny MKS Tarnovia
Tarnów zostało napomnianych lub wykluczonych
w tym meczu.

Ustalono na podstawie wniosku Komisji Gier
MZPN Podokręg Nowy Sącz i przedłożonego
sprawozdania sędziego.

8. LKS Wolania
Wola
Rzędzińska
/klub/

Co najmniej 5
zawodników drużyny
w meczu otrzymało
napomnienie (żółta
kartka) lub
wykluczenie
(czerwona kartka)

KS Wolania Wola
Rzędzińska – MKS
Tarnovia Tarnów
(03.10.2021)

Kara pieniężna w
kwocie 100 zł.

Art. 57 § 2 Regulaminu Dyscyplinarnego
PZPN.

Kara pieniężna na podstawie art. 2 § 1 pkt.
8.1 uchwały Zarządu MZPN w sprawie
wysokości opłat, kar pieniężnych, ryczałtów
transferowych, kaucji i opłat licencyjnych.

Co najmniej 5 zawodników drużyny LKS Wolania
Wola Rzędzińska zostało napomnianych lub
wykluczonych w tym meczu.

Ustalono na podstawie wniosku Komisji Gier
MZPN Podokręg Nowy Sącz i przedłożonego
sprawozdania sędziego.

9. KS Sokół
Słopnice
/klub/

Brak zapewnienia
bezpieczeństwa i
porządku na stadionie
w trakcie meczu oraz
brak na zawodach
oznakowanych
porządkowych

KS Sokół Słopnice –
KS Bruk-Bet
Nieciecza II
(25.09.2021)

Łączna kara pieniężna w
kwocie 200 zł.

Art. 64 § 1 Regulaminu Dyscyplinarnego
PZPN oraz § 16 ust. 1, 2, 3 Regulaminu
Rozgrywek Piłkarskich o mistrzostwo IV ligi i
niższych klas MZPN na sezon 2021/2022.
Kara pieniężna na podstawie art. 2 § 1 pkt.
11.1 i 11.19 uchwały Zarządu MZPN w
sprawie wysokości opłat, kar pieniężnych,
ryczałtów transferowych, kaucji i opłat
licencyjnych.

Konsekwencja braku reakcji służb porządkowych
na konfrontację kibiców w 69 min. meczu oraz
braku oznaczonych porządkowych w trakcie
zawodów.
Zainteresowany Klub nie skorzystał z możliwości
pisemnego wypowiedzenia się w sprawie ani nikt z
przedstawicieli klubu nie stawił się na posiedzeniu
KD w dniu rozpatrywania sprawy w celu złożenia
stosownych wyjaśnień.
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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 za
pośrednictwem organu, który wydał zaskarżone orzeczenie dyscyplinarne do organu II instancji (Związkowa Komisja Odwoławcza MZPN, ul. Solskiego 1, 31-216 Kraków). Rozpatrzenie odwołania jest uzależnione od wpłacenia wraz ze złożonym
odwołaniem kaucji pieniężnej 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).

A klasa
LP. OBWINIONY PRZEWINIENIE

DYSCYPLINARNE
MECZ, KTÓREGO
DOTYCZY SPRAWA

ORZECZENIE PODSTAWA PRAWNA UZASADNIENIE

10. KS Orzeł
Ptaszkowa
/klub/

Co najmniej 5
zawodników drużyny
w meczu otrzymało
napomnienie (żółta
kartka) lub
wykluczenie
(czerwona kartka)

KS Amator Paszyn –
KS Orzeł Ptaszkowa
(03.10.2021)

Kara pieniężna w
kwocie 100 zł.

Art. 57 § 2 Regulaminu Dyscyplinarnego
PZPN.

Kara pieniężna na podstawie art. 2 § 1 pkt.
8.1 uchwały Zarządu MZPN w sprawie
wysokości opłat, kar pieniężnych, ryczałtów
transferowych, kaucji i opłat licencyjnych.

Co najmniej 5 zawodników drużyny KS Orzeł
Ptaszkowa zostało napomnianych lub
wykluczonych w tym meczu.

Ustalono na podstawie wniosku Komisji Gier
MZPN Podokręg Nowy Sącz i przedłożonego
sprawozdania sędziego.

11. Miłosz M.
(KS Orzeł
Ptaszkowa)
/trener/

Wypowiedzi
znieważające zespół
sędziowski poprzez
między innymi
używanie słów
wulgarnych
powszechnie
uznanych za
obraźliwe

KS Amator Paszyn –
KS Orzeł Ptaszkowa
(03.10.2021)

Wezwanie do złożenia
wyjaśnień pod rygorem
pominięcia stanowiska.

/Pan Miłosz M. jest
zdyskwalifikowany w roli
trenera ale w dalszym
ciągu jest traktowany jako
osoba funkcyjna w klubie
KS Orzeł Ptaszkowa
zgodnie z przepisami ZPN/.

Art. 133 § 2 Regulaminu Dyscyplinarnego
PZPN w związku z art. 69, art. 70 oraz art. 77
Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN.

Wyjaśnienia na okoliczność ubliżania sędziom w
trakcie meczu z trybun stadionu oraz po jego
zakończeniu w obrębie murawy boiska poprzez
używanie ostrych wulgaryzmów.
Wyjaśnienia należy przesłać na adres e-mail:
wdnsozpn@interia.pl do dnia 13 października
2021 roku.
Termin rozpoznania sprawy został wyznaczony na
dzień 14.10.2021 r., godz. 16:00.

12. Cezary B.
(LKS Mszalnica)
/zawodnik/

Czerwona kartka
(wykluczenie); wysoce
niesportowe
zachowanie po meczu
w stosunku do
sędziego

LKS Mszalnica – LKS
Górka Szczereż
(26.09.2021)

Kara dyskwalifikacji w
wymiarze 2 meczów i
dodatkowa kara
pieniężna w kwocie 100
zł.

Art. 61 § 2.2. oraz art. 69 Regulaminu
Dyscyplinarnego PZPN w związku z art. 5 § 5
i art. 14 § 1 Regulaminu Dyscyplinarnego
PZPN.

Kara pieniężna na podstawie art. 2 § 1 pkt.
11.38 uchwały Zarządu MZPN w sprawie
wysokości opłat, kar pieniężnych, ryczałtów
transferowych, kaucji i opłat licencyjnych.

/nadzwyczajne złagodzenie kary nastąpiło w
wyniku okazanej skruchy i przeproszenia
sędziego za swoje zachowanie/.

Konsekwencja wypowiedzi znieważającej poprzez
użycie słów powszechnie uznanych za obraźliwe w
stosunku do sędziego po zakończonych zawodach.

Ustalono na podstawie wniosku Komisji Gier
MZPN Podokręg Nowy Sącz i przedłożonego
sprawozdania sędziego.

Zainteresowani przedstawiciele Klubu oraz
obwiniony zawodnik przesłali na adres Komisji
Dyscypliny pisma wyjaśniające w dniu 04.10.2021
w sprawie zaistniałej sytuacji, których treść wzięto
pod uwagę przy orzekaniu regulaminowej kary:
„Dziękujemy”. Pisma te zostały przekazane do
Komisji Sędziowskiej PPN w Nowym Sączu.

13. KS Olimpik
Powroźnik

Niedopełnienie
obowiązków

KS Olimpik
Powroźnik – LKS

Wezwanie do złożenia
wyjaśnień pod rygorem

Art. 133 § 2 Regulaminu Dyscyplinarnego
PZPN w związku z zapisami Regulaminu

Wyjaśnienia na okoliczność nie poddania się
procedurze sprawdzenia tożsamości po

mailto:wdnsozpn@interia.pl
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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 za
pośrednictwem organu, który wydał zaskarżone orzeczenie dyscyplinarne do organu II instancji (Związkowa Komisja Odwoławcza MZPN, ul. Solskiego 1, 31-216 Kraków). Rozpatrzenie odwołania jest uzależnione od wpłacenia wraz ze złożonym
odwołaniem kaucji pieniężnej 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).

/klub/ określonych w
regulaminie
rozgrywek

Grybovia Grybów
(26.09.2021)

pominięcia stanowiska. Rozgrywek Piłkarskich o mistrzostwo IV ligi i
niższych klas MZPN na sezon 2021/2022
odnośnie sprawdzenia tożsamości
zawodników.

zakończonym meczu i bezpośredniego oddalenia
się z obiektu zawodnika z nr 17 Arkadiusza N.
Wyjaśnienia należy przesłać na adres e-mail:
wdnsozpn@interia.pl do dnia 13 października
2021 roku.
Termin rozpoznania sprawy został wyznaczony na
dzień 14.10.2021 r., godz. 16:00.

14. KPT Nawojowa
/klub/

Opóźnienie
rozpoczęcia meczu

KPT Nawojowa – KS
Korzenna
(26.09.2021)

Kara nagany. Art. 711 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN
w związku z § 9 ust. 8 Regulaminu
Rozgrywek Piłkarskich o mistrzostwo IV ligi i
niższych klas MZPN na sezon 2021/2022 .

/KD wyjątkowo odstępuje od wymierzenia
regulaminowej kary dyscyplinarnej i informuje, że
w przypadku ponownego zaistnienia takiej
sytuacji będą orzekane surowe kary dyscyplinarne
zgodnie z regulaminami/

Konsekwencja opóźnienia rozpoczęcia meczu z
powodu późnego dostarczenia protokołu
meczowego przez kierownika drużyny gospodarzy.
Ustalono na podstawie wniosku Komisji Gier
MZPN Podokręg Nowy Sącz i przedłożonego
sprawozdania sędziego.
Zainteresowany przedstawiciel klubu przesłał na
adres Komisji Dyscypliny pismo wyjaśniające w
dniu 05.10.2021 w sprawie zaistniałej sytuacji,
którego treść wzięto pod uwagę przy
rozstrzygnięciu przedmiotowej sprawy:
„Dziękujemy”.

15. KS Budowlani
Jazowsko
/klub/

Co najmniej 5
zawodników drużyny
w meczu otrzymało
napomnienie (żółta
kartka) lub
wykluczenie
(czerwona kartka)

KS Korzenna – KS
Budowlani
Jazowsko
(03.10.2021)

Kara pieniężna w
kwocie 100 zł.

Art. 57 § 2 Regulaminu Dyscyplinarnego
PZPN.

Kara pieniężna na podstawie art. 2 § 1 pkt.
8.1 uchwały Zarządu MZPN w sprawie
wysokości opłat, kar pieniężnych, ryczałtów
transferowych, kaucji i opłat licencyjnych.

Co najmniej 5 zawodników drużyny KS Budowlani
Jazowsko zostało napomnianych lub wykluczonych
w tym meczu.

Ustalono na podstawie wniosku Komisji Gier
MZPN Podokręg Nowy Sącz i przedłożonego
sprawozdania sędziego.

16. KS Ogniwo
Piwniczna Zdrój
/klub/

Gra nieuprawnionego
zawodnika w drużynie
KS Ogniwo Piwniczna
Zdrój /Mirosław D./

Zawodnik
automatycznie
ukarany karą
dyskwalifikacji 1
meczu po otrzymaniu
4 napomnień (żółta
kartka)

KS Nawoj
Nawojowa - KS
Ogniwo Piwniczna
Zdrój
(19.09.2021)

Walkower 0:5 na
niekorzyść zespołu KS
Ogniwo Piwniczna Zdrój
i dodatkowa kara
pieniężna w kwocie 250
zł.
Klub ma obowiązek
prowadzić szczegółową
ewidencję żółtych i
czerwonych kartek z
meczów mistrzowskich
(§ 18 ust.3 regulaminu

§ 15 ust. 5g w związku z § 18 ust. 4
Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o
mistrzostwo IV ligi i niższych klas MZPN na
sezon 2021/2022 i art. 103 Regulaminu
Dyscyplinarnego PZPN w związku z art. 5 § 5
i art. 14 § 1 Regulaminu Dyscyplinarnego
PZPN.

Kara pieniężna na podstawie art. 2 § 1 pkt.
11.14 uchwały Zarządu MZPN w sprawie
wysokości opłat, kar pieniężnych, ryczałtów
transferowych, kaucji i opłat licencyjnych.

Konsekwencja wystawienia do gry
nieuprawnionego zawodnika w drużynie KS
Ogniwo Piwniczna Zdrój /Mirosław D./; po 4 żółtej
kartce.

Ustalono na podstawie wniosku Komisji Gier
MZPN Podokręg Nowy Sącz i przedłożonego
sprawozdania sędziego.

mailto:wdnsozpn@interia.pl
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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 za
pośrednictwem organu, który wydał zaskarżone orzeczenie dyscyplinarne do organu II instancji (Związkowa Komisja Odwoławcza MZPN, ul. Solskiego 1, 31-216 Kraków). Rozpatrzenie odwołania jest uzależnione od wpłacenia wraz ze złożonym
odwołaniem kaucji pieniężnej 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).

rozgrywek).

17. KS Ogniwo
Piwniczna Zdrój
/klub/

Gra nieuprawnionego
zawodnika w drużynie
KS Ogniwo Piwniczna
Zdrój /Mirosław D./

Zawodnik
automatycznie
ukarany karą
dyskwalifikacji 1
meczu po otrzymaniu
4 napomnień (żółta
kartka)

KS Ogniwo
Piwniczna Zdrój – KS
Amator Paszyn
(26.09.2021)

Walkower 0:3 na
niekorzyść zespołu KS
Ogniwo Piwniczna Zdrój
i dodatkowa kara
pieniężna w kwocie 250
zł.
Klub ma obowiązek
prowadzić szczegółową
ewidencję żółtych i
czerwonych kartek z
meczów mistrzowskich
(§ 18 ust.3 regulaminu
rozgrywek).

§ 15 ust. 5g w związku z § 18 ust. 4
Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o
mistrzostwo IV ligi i niższych klas MZPN na
sezon 2021/2022 i art. 103 Regulaminu
Dyscyplinarnego PZPN w związku z art. 5 § 5
i art. 14 § 1 Regulaminu Dyscyplinarnego
PZPN.
Kara pieniężna na podstawie art. 2 § 1 pkt.
11.14 uchwały Zarządu MZPN w sprawie
wysokości opłat, kar pieniężnych, ryczałtów
transferowych, kaucji i opłat licencyjnych.

Konsekwencja wystawienia do gry
nieuprawnionego zawodnika w drużynie KS
Ogniwo Piwniczna Zdrój /Mirosław D./; po 4 żółtej
kartce.

Ustalono na podstawie wniosku Komisji Gier
MZPN Podokręg Nowy Sącz i przedłożonego
sprawozdania sędziego.

18. KS Ogniwo
Piwniczna Zdrój
/klub/

Gra nieuprawnionego
zawodnika w drużynie
KS Ogniwo Piwniczna
Zdrój /Mirosław D./

Zawodnik
automatycznie
ukarany karą
dyskwalifikacji 1
meczu po otrzymaniu
4 napomnień (żółta
kartka)

KS Victoria
Witowice Dolne –
KS Ogniwo
Piwniczna Zdrój
(03.10.2021)

Walkower 0:4 na
niekorzyść zespołu KS
Ogniwo Piwniczna Zdrój
i dodatkowa kara
pieniężna w kwocie 250
zł.

Klub ma obowiązek
prowadzić szczegółową
ewidencję żółtych i
czerwonych kartek z
meczów mistrzowskich
(§ 18 ust.3 regulaminu
rozgrywek).

§ 15 ust. 5g w związku z § 18 ust. 4
Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o
mistrzostwo IV ligi i niższych klas MZPN na
sezon 2021/2022 i art. 103 Regulaminu
Dyscyplinarnego PZPN w związku z art. 5 § 5
i art. 14 § 1 Regulaminu Dyscyplinarnego
PZPN.

Kara pieniężna na podstawie art. 2 § 1 pkt.
11.14 uchwały Zarządu MZPN w sprawie
wysokości opłat, kar pieniężnych, ryczałtów
transferowych, kaucji i opłat licencyjnych.

Konsekwencja wystawienia do gry
nieuprawnionego zawodnika w drużynie KS
Ogniwo Piwniczna Zdrój /Mirosław D./; po 4 żółtej
kartce.

Ustalono na podstawie wniosku Komisji Gier
MZPN Podokręg Nowy Sącz i przedłożonego
sprawozdania sędziego.

B klasa
LP. OBWINIONY PRZEWINIENIE

DYSCYPLINARNE
MECZ, KTÓREGO
DOTYCZY SPRAWA

ORZECZENIE PODSTAWA PRAWNA UZASADNIENIE

19. KS
Polany/Berest
/klub/

Brak zapewnienia
bezpieczeństwa i
porządku na
obiekcie podczas
meczu (rzucanie
przez kibiców

KS Polany/Berest – KS
Zawada
(03.10.2021)

Kara pieniężna w
kwocie 100 zł.

Art. 64 § 1 Regulaminu Dyscyplinarnego
PZPN w związku z § 16 Regulaminu
Rozgrywek Piłkarskich o mistrzostwo IV ligi
i niższych klas MZPN na sezon 2020/2021.

Kara pieniężna na podstawie art. 2 § 1 pkt.

Konsekwencja niezapewnienia bezpieczeństwa i
porządku na obiekcie podczas meczu / rzucanie
przez kibiców petard hukowych w trakcie
zawodów i bezpośrednio po ich zakończeniu/.

Ustalono na podstawie wniosku Komisji Gier
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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 za
pośrednictwem organu, który wydał zaskarżone orzeczenie dyscyplinarne do organu II instancji (Związkowa Komisja Odwoławcza MZPN, ul. Solskiego 1, 31-216 Kraków). Rozpatrzenie odwołania jest uzależnione od wpłacenia wraz ze złożonym
odwołaniem kaucji pieniężnej 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).

petard hukowych) 11.1 uchwały Zarządu MZPN w sprawie
wysokości opłat, kar pieniężnych, ryczałtów
transferowych, kaucji i opłat licencyjnych.

MZPN Podokręg Nowy Sącz i przedłożonego
sprawozdania sędziego.

Drużyny młodzieżowe
LP. OBWINIONY PRZEWINIENIE

DYSCYPLINARNE
MECZ, KTÓREGO
DOTYCZY SPRAWA

ORZECZENIE PODSTAWA PRAWNA UZASADNIENIE

20. Marceli S.
(KS Korona
Beskidu Tylicz)
/zawodnik/

Czerwona kartka
(wykluczenie)

KS Korona Beskidu
Tylicz – KS Poprad
Rytro
(03.10.2021)
/I liga junior starszy/

Wezwanie do złożenia
wyjaśnień pod rygorem
pominięcia stanowiska.

Zawodnik Marceli S. jest
zawieszony w prawach
zawodnika i do czasu
orzeczenia kary nie
może brać udziału w
żadnych rozgrywkach
(art. 61 § 4 Regulaminu
Dyscyplinarnego PZPN).

Art. 133 § 2 Regulaminu Dyscyplinarnego
PZPN w związku z art. 61 § 2.2 Regulaminu
Dyscyplinarnego PZPN.

Wyjaśnienia na okoliczność wysoce
niesportowego zachowania (znieważenia)
w stosunku do sędziego głównego
zawodów.

Wyjaśnienia należy przesłać na adres e-
mail: wdnsozpn@interia.pl do dnia 13
października 2021 roku.

Termin rozpoznania sprawy został
wyznaczony na dzień 14.10.2021 r., godz.
16:00.

21. Filip P.
(KS Zabełcze)
/zawodnik/

Czerwona kartka
(wykluczenie)

KS Zabełcze – KS
Chruślice
(02.10.2021)
/I liga junior młodszy/

Wezwanie do złożenia
wyjaśnień pod rygorem
pominięcia stanowiska.

Zawodnik Filip P. jest
zawieszony w prawach
zawodnika i do czasu
orzeczenia kary nie
może brać udziału w
żadnych rozgrywkach
(art. 61 § 4 Regulaminu
Dyscyplinarnego PZPN).

Art. 133 § 2 Regulaminu Dyscyplinarnego
PZPN w związku z art. 61 § 2.1 i art. 69
Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN.

Wyjaśnienia na okoliczność wysoce
niesportowego zachowania (znieważenie)
w stosunku do zawodnika drużyny
przeciwnej poprzez używanie obelżywego
języka.

Wyjaśnienia należy przesłać na adres e-
mail: wdnsozpn@interia.pl do dnia 13
października 2021 roku.

Termin rozpoznania sprawy został
wyznaczony na dzień 14.10.2021 r., godz.
16:00.

mailto:wdnsozpn@interia.pl
mailto:wdnsozpn@interia.pl
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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 za
pośrednictwem organu, który wydał zaskarżone orzeczenie dyscyplinarne do organu II instancji (Związkowa Komisja Odwoławcza MZPN, ul. Solskiego 1, 31-216 Kraków). Rozpatrzenie odwołania jest uzależnione od wpłacenia wraz ze złożonym
odwołaniem kaucji pieniężnej 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).

22. Brian P.
(KS Chruślice)
/zawodnik/

Czerwona kartka
(wykluczenie)

KS Zabełcze – KS
Chruślice
(02.10.2021)
/I liga junior młodszy/

Wezwanie do złożenia
wyjaśnień pod rygorem
pominięcia stanowiska.

Zawodnik Brian P. jest
zawieszony w prawach
zawodnika i do czasu
orzeczenia kary nie
może brać udziału w
żadnych rozgrywkach
(art. 61 § 4 Regulaminu
Dyscyplinarnego PZPN).

Art. 133 § 2 Regulaminu Dyscyplinarnego
PZPN w związku z art. 61 § 2.1 Regulaminu
Dyscyplinarnego PZPN.

Wyjaśnienia na okoliczność wysoce
niesportowego zachowania (znieważenie)
w stosunku do zawodnika drużyny
przeciwnej.

Wyjaśnienia należy przesłać na adres e-
mail: wdnsozpn@interia.pl do dnia 13
października 2021 roku.

Termin rozpoznania sprawy został
wyznaczony na dzień 14.10.2021 r., godz.
16:00.

23. KS Kolejarz
Stróże
/klub/

Gra nieuprawnionych
zawodników w
drużynie KS Kolejarz
Stróże /tylko 1
zawodnik
uprawniony/

Brak zawodników w
systemie EXTRANET

KS Zawisza – KS
Kolejarz Stróże
(22.09.2021)
/III liga młodzik/

Walkower 0:3 na
niekorzyść zespołu KS
Kolejarz Stróże.

Klub ma obowiązek
prawidłowej rejestracji
swoich zawodników w
systemie Extranet i
ponosi za to
odpowiedzialność.

§ 15 ust. 5g Regulaminu Młodzieżowych
Rozgrywek Piłkarskich Juniorów,
Trampkarzy i Młodzików MZPN na sezon
2021/2022 i art. 103 Regulaminu
Dyscyplinarnego PZPN.

/KD ze zrozumieniem przyjmuje wyjaśnienia
przedstawiciela Klubu ale nie jest uprawniona do
rozwiązywania problemów w systemie Extranet.
Proponujemy skorzystać z działu wsparcia PZPN./

Konsekwencja wystawienia do gry
nieuprawnionych zawodników w drużynie
KS Kolejarz Stróże. Brak zawodników w
systemie EXTRANET.

Ustalono na podstawie wniosku Komisji
Gier MZPN Podokręg Nowy Sącz i
przedłożonego sprawozdania sędziego.

Przedstawiciel zainteresowanego Klubu
skorzystał z możliwości pisemnego
wypowiedzenia się w sprawie i przesłał na
adres KD w dniu 07.10.21. stosowne
wyjaśnienie: Dziękujemy”.

24. KS Ogniwo
Piwniczna Zdrój
/klub/

Gra nieuprawnionych
zawodników w
drużynie KS Ogniwo
Piwniczna Zdrój
/Mateusz K. i Konrad
Ś./

Brak zawodników w
systemie EXTRANET

KS Ogniwo
Piwniczna Zdrój – KS
Dąbrovia
(25.09.2021)
/I liga junior młodszy/

Walkower 0:3 na
niekorzyść zespołu KS
Ogniwo Piwniczna
Zdrój.

Klub ma obowiązek
prawidłowej rejestracji
swoich zawodników w
systemie Extranet i
ponosi za to
odpowiedzialność.

§ 15 ust. 5g Regulaminu Młodzieżowych
Rozgrywek Piłkarskich Juniorów,
Trampkarzy i Młodzików MZPN na sezon
2021/2022 i art. 103 Regulaminu
Dyscyplinarnego PZPN.

Konsekwencja wystawienia do gry
nieuprawnionych zawodników w drużynie
KS Ogniwo Piwniczna Zdrój /Mateusz K. i
Konrad Ś./ . Brak wymienionych
zawodników w systemie EXTRANET.

Ustalono na podstawie wniosku Komisji
Gier MZPN Podokręg Nowy Sącz i
przedłożonego sprawozdania sędziego.

Zainteresowany Klub nie skorzystał z
możliwości pisemnego wypowiedzenia się

mailto:wdnsozpn@interia.pl
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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 za
pośrednictwem organu, który wydał zaskarżone orzeczenie dyscyplinarne do organu II instancji (Związkowa Komisja Odwoławcza MZPN, ul. Solskiego 1, 31-216 Kraków). Rozpatrzenie odwołania jest uzależnione od wpłacenia wraz ze złożonym
odwołaniem kaucji pieniężnej 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).

w sprawie jak również nikt z
przedstawicieli klubu nie stawił się na
posiedzeniu KD w dniu rozpatrywania
sprawy w celu złożenia stosownych
wyjaśnień.

25. KS Budowlani
Jazowsko
/klub/

Gra nieuprawnionych
zawodników w
drużynie KS
Budowlani Jazowsko
/Piotr G. i Kuba Ż./

Brak zawodników w
systemie EXTRANET

KS Poprad Rytro –
KS Budowlani
Jazowsko
(02.10.2021)
/II liga trampkarz/

Wezwanie do złożenia
wyjaśnień pod rygorem
pominięcia stanowiska.

Art. 133 § 2 Regulaminu Dyscyplinarnego
PZPN w związku z § 15 ust. 5g Regulaminu
Młodzieżowych Rozgrywek Piłkarskich
Juniorów, Trampkarzy i Młodzików MZPN
na sezon 2021/2022 i art. 103 Regulaminu
Dyscyplinarnego PZPN.

Wystawienie do gry zawodnika
nieuprawnionego zagrożone jest karą
dyscyplinarną na podstawie § 15 ust. 5g
Regulaminu Młodzieżowych Rozgrywek
Piłkarskich Juniorów, Trampkarzy i
Młodzików MZPN na sezon 2020/2021 i
karą z art. 103 Regulaminu
Dyscyplinarnego PZPN.

Wyjaśnienia należy przesłać na adres e-
mail: wdnsozpn@interia.pl do dnia 13
października 2021 roku.

Termin rozpoznania sprawy został
wyznaczony na dzień 14.10.2021 r., godz.
16:00.

26. KS Hart
Tęgoborze
/klub/

Gra nieuprawnionego
zawodnika w drużynie
KS Hart Tęgoborze
/Andrzej K./

Brak zawodnika w
systemie EXTRANET

KS Hart Tęgoborze –
KS Ropa
(02.10.2021)
/I liga junior starszy/

Wezwanie do złożenia
wyjaśnień pod rygorem
pominięcia stanowiska.

Art. 133 § 2 Regulaminu Dyscyplinarnego
PZPN w związku z § 15 ust. 5g Regulaminu
Młodzieżowych Rozgrywek Piłkarskich
Juniorów, Trampkarzy i Młodzików MZPN
na sezon 2021/2022 i art. 103 Regulaminu
Dyscyplinarnego PZPN.

Wystawienie do gry zawodnika
nieuprawnionego zagrożone jest karą
dyscyplinarną na podstawie § 15 ust. 5g
Regulaminu Młodzieżowych Rozgrywek
Piłkarskich Juniorów, Trampkarzy i
Młodzików MZPN na sezon 2020/2021 i
karą z art. 103 Regulaminu
Dyscyplinarnego PZPN.

Wyjaśnienia należy przesłać na adres e-
mail: wdnsozpn@interia.pl do dnia 13
października 2021 roku.

Termin rozpoznania sprawy został
wyznaczony na dzień 14.10.2021 r., godz.
16:00.

27. KS Ogniwo Gra nieuprawnionych KS Biegoniczanka II Wezwanie do złożenia Art. 133 § 2 Regulaminu Dyscyplinarnego Wystawienie do gry zawodnika

mailto:wdnsozpn@interia.pl
mailto:wdnsozpn@interia.pl
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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 za
pośrednictwem organu, który wydał zaskarżone orzeczenie dyscyplinarne do organu II instancji (Związkowa Komisja Odwoławcza MZPN, ul. Solskiego 1, 31-216 Kraków). Rozpatrzenie odwołania jest uzależnione od wpłacenia wraz ze złożonym
odwołaniem kaucji pieniężnej 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).

Piwniczna Zdrój
/klub/

zawodników w
drużynie KS Ogniwo
Piwniczna Zdrój
/Kacper R., Adrian D.,
Artur S. i Alan P./

Brak zawodników w
systemie EXTRANET

Nowy Sącz – KS
Ogniwo Piwniczna
Zdrój
(02.10.2021)
/II liga orlik/

wyjaśnień pod rygorem
pominięcia stanowiska.

PZPN w związku z § 15 ust. 5g Regulaminu
Młodzieżowych Rozgrywek Piłkarskich
Juniorów, Trampkarzy i Młodzików MZPN
na sezon 2021/2022 (analogia) i art. 103
Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN.

nieuprawnionego zagrożone jest karą
dyscyplinarną na podstawie § 15 ust. 5g
Regulaminu Młodzieżowych Rozgrywek
Piłkarskich Juniorów, Trampkarzy i
Młodzików MZPN na sezon 2020/2021 i
karą z art. 103 Regulaminu
Dyscyplinarnego PZPN.

Wyjaśnienia należy przesłać na adres e-
mail: wdnsozpn@interia.pl do dnia 13
października 2021 roku.

Termin rozpoznania sprawy został
wyznaczony na dzień 14.10.2021 r., godz.
16:00.

28. KS Ogniwo
Piwniczna Zdrój
/klub/

Gra nieuprawnionych
zawodników w
drużynie KS Ogniwo
Piwniczna Zdrój
/Dawid W., Jan B. i
Sebastian T./

Brak zawodników w
systemie EXTRANET

KS Ogniwo
Piwniczna Zdrój – KS
Dąbrovia
Wielogłowy
(02.10.2021)
/II liga młodzik/

Wezwanie do złożenia
wyjaśnień pod rygorem
pominięcia stanowiska.

Art. 133 § 2 Regulaminu Dyscyplinarnego
PZPN w związku z § 15 ust. 5g Regulaminu
Młodzieżowych Rozgrywek Piłkarskich
Juniorów, Trampkarzy i Młodzików MZPN
na sezon 2021/2022 i art. 103 Regulaminu
Dyscyplinarnego PZPN.

Wystawienie do gry zawodnika
nieuprawnionego zagrożone jest karą
dyscyplinarną na podstawie § 15 ust. 5g
Regulaminu Młodzieżowych Rozgrywek
Piłkarskich Juniorów, Trampkarzy i
Młodzików MZPN na sezon 2020/2021 i
karą z art. 103 Regulaminu
Dyscyplinarnego PZPN.

Wyjaśnienia należy przesłać na adres e-
mail: wdnsozpn@interia.pl do dnia 13
października 2021 roku.

Termin rozpoznania sprawy został
wyznaczony na dzień 14.10.2021 r., godz.
16:00.

29. LKS Orkan Raba
Wyżna
/klub/

Niestawienie się z
własnej winy drużyny
LKS Orkan Raba
Wyżna na
wyznaczone zawody

KS Dunajec Nowy
Sącz – LKS Orkan
Raba Wyżna
(02.10.2021)
/regionalna liga
młodzik/

Walkower 0:3 na
niekorzyść klubu LKS
Orkan Raba Wyżna i
dodatkowa kara
pieniężna w wysokości
100 zł.

§ 15 ust. 5b Regulaminu Młodzieżowych
Rozgrywek Piłkarskich Juniorów,
Trampkarzy i Młodzików MZPN na sezon
2021/2022 w związku z art. 5 § 5 i art. 14 §
1 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN.

Kara pieniężna na podstawie art. 2 § 1 pkt.

Kara orzeczona za niestawienie się z
własnej winy drużyny piłkarskiej na
wyznaczone zawody bez uzasadnionych
powodów.

Ustalono na podstawie wniosku Komisji
Gier MZPN Podokręg Nowy Sącz i

mailto:wdnsozpn@interia.pl
mailto:wdnsozpn@interia.pl
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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 za
pośrednictwem organu, który wydał zaskarżone orzeczenie dyscyplinarne do organu II instancji (Związkowa Komisja Odwoławcza MZPN, ul. Solskiego 1, 31-216 Kraków). Rozpatrzenie odwołania jest uzależnione od wpłacenia wraz ze złożonym
odwołaniem kaucji pieniężnej 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).

11.15 uchwały Zarządu MZPN w sprawie
wysokości opłat, kar pieniężnych, ryczałtów
transferowych, kaucji i opłat licencyjnych.

przedłożonego sprawozdania sędziego.

30. KS Helena
Nowy Sącz
/klub/

Niestawienie się z
własnej winy drużyny
KS Helena Nowy Sącz
na wyznaczone
zawody

FA Sandecja Nowy
Sącz – KS Helena
Nowy Sącz
(04.10.2021)
/I liga orlik/

Walkower 0:3 na
niekorzyść klubu KS
Helena Nowy Sącz
i dodatkowa kara
pieniężna w wysokości
50 zł.

§ 15 ust. 5b Regulaminu Młodzieżowych
Rozgrywek Piłkarskich Juniorów,
Trampkarzy i Młodzików MZPN na sezon
2021/2022 (analogia) w związku z art. 5 § 5
i art. 14 § 1 Regulaminu Dyscyplinarnego
PZPN.

Kara pieniężna na podstawie art. 2 § 1 pkt.
11.15 uchwały Zarządu MZPN w sprawie
wysokości opłat, kar pieniężnych, ryczałtów
transferowych, kaucji i opłat licencyjnych.

Kara orzeczona za niestawienie się z
własnej winy drużyny piłkarskiej na
wyznaczone zawody bez uzasadnionych
powodów.

Ustalono na podstawie wniosku Komisji
Gier MZPN Podokręg Nowy Sącz i
przedłożonego sprawozdania sędziego.

31. KS Uran
Łukowica
/klub/

Niestawienie się z
własnej winy drużyny
KS Uran Łukowica na
wyznaczone zawody

KS Glinik Gorlice –
KS Uran Łukowica
(02.10.2021)
/regionalna liga junior
starszy/

Walkower 0:3 na
niekorzyść klubu KS
Uran Łukawica i
dodatkowa kara
pieniężna w wysokości
100 zł.

§ 15 ust. 5b Regulaminu Młodzieżowych
Rozgrywek Piłkarskich Juniorów,
Trampkarzy i Młodzików MZPN na sezon
2021/2022 w związku z art. 5 § 5 i art. 14 §
1 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN.

Kara pieniężna na podstawie art. 2 § 1 pkt.
11.15 uchwały Zarządu MZPN w sprawie
wysokości opłat, kar pieniężnych, ryczałtów
transferowych, kaucji i opłat licencyjnych.

Kara orzeczona za niestawienie się z
własnej winy drużyny piłkarskiej na
wyznaczone zawody bez uzasadnionych
powodów.

Ustalono na podstawie wniosku Komisji
Gier MZPN Podokręg Nowy Sącz i
przedłożonego sprawozdania sędziego.

32. ULKSWicher
Mogilno
/klub/

Zakończenie
zawodów przed
upływem
regulaminowego
czasu gry

LKS Skalnik
Kamionka Wielka –
ULKS Wicher
Mogilno
(30.09.2021)
/I liga junior starszy/

Walkower 0:4 na
niekorzyść klubu ULKS
Wicher Mogilno.

§ 15 ust. 5i Regulaminu Młodzieżowych
Rozgrywek Piłkarskich Juniorów,
Trampkarzy i Młodzików MZPN na sezon
2021/2022.

W wyniku odniesionych kontuzji liczba
zawodników w 52 min. meczu drużyny
ULKS Wicher Mogilno była mniejsza niż 7.

Ustalono na podstawie wniosku Komisji
Gier MZPN Podokręg Nowy Sącz i
przedłożonego sprawozdania sędziego.

33. Grzegorz K.
(KS Nawoj
Nawojowa)
/zawodnik/

Wysoce niesportowe
zachowanie po meczu
w stosunku do
sędziego

KS Nawoj
Nawojowa – KS
Chruślice
(02.10.2021)
/I liga trampkarz/

Wezwanie do złożenia
wyjaśnień pod rygorem
pominięcia stanowiska.

Art. 133 § 2 Regulaminu Dyscyplinarnego
PZPN w związku z art. 77 Regulaminu
Dyscyplinarnego PZPN.

Wyjaśnienia na okoliczność wypowiedzi
znieważającej poprzez użycie słów
sugerujących korupcję sędziego po
zakończonych zawodach.

Wyjaśnienia należy przesłać na adres e-
mail: wdnsozpn@interia.pl do dnia 13

mailto:wdnsozpn@interia.pl
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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 za
pośrednictwem organu, który wydał zaskarżone orzeczenie dyscyplinarne do organu II instancji (Związkowa Komisja Odwoławcza MZPN, ul. Solskiego 1, 31-216 Kraków). Rozpatrzenie odwołania jest uzależnione od wpłacenia wraz ze złożonym
odwołaniem kaucji pieniężnej 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).

października 2021 roku.

Termin rozpoznania sprawy został
wyznaczony na dzień 14.10.2021 r., godz.
16:00.

34. Daniel W.
(LKS Orkan
Raba Wyżna)
/zawodnik/

Wysoce niesportowe
zachowanie po meczu
w stosunku do
sędziego

KS Sokół Słopnice –
LKS Orkan Raba
Wyżna
(02.10.2021)
/regionalna liga junior
starszy/

Wezwanie do złożenia
wyjaśnień pod rygorem
pominięcia stanowiska.

Art. 133 § 2 Regulaminu Dyscyplinarnego
PZPN w związku z art. 69 i art. 77
Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN.

Wyjaśnienia na okoliczność wypowiedzi
znieważającej poprzez użycie słów
powszechnie uznanych za obraźliwe w
stosunku do sędziego po zakończonych
zawodach.

Wyjaśnienia należy przesłać na adres e-
mail: wdnsozpn@interia.pl do dnia 13
października 2021 roku.

Termin rozpoznania sprawy został
wyznaczony na dzień 14.10.2021 r., godz.
16:00.

35. Damian B.
(LKS Orkan
Raba Wyżna)
/trener/

Niedopełnienie
obowiązków
określonych w
regulaminie
rozgrywek

KS Glinik - LKS
Orkan Raba Wyżna
(22.09.2021)
/regionalna liga
młodzik/

Kara pieniężna w
wysokości 300 zł.

/wykonanie niniejszej kary
oraz kary z dnia 30.09.21.
(kom. nr 8) zawieszone do
czasu ostatecznego
wyjaśnienia sprawy
(oświadczenie klubu
Lepietnica Klikuszowa)/

§ 11 ust. 1 i 3 Regulaminu Młodzieżowych
Rozgrywek Piłkarskich Juniorów,
Trampkarzy i Młodzików MZPN na sezon
2021/2022.

Kara pieniężna na podstawie art. 2 § 1 pkt.
11.26 uchwały Zarządu MZPN w sprawie
wysokości opłat, kar pieniężnych, ryczałtów
transferowych, kaucji i opłat licencyjnych.

Konsekwencja jednoczesnego pełnienia w
dniu 22.09.2021, godz. 16.30 obowiązków
trenera w drużynie Orkana Raba Wyżna i
trenera w trakcie meczu KS Lokomotiv
Chabówka - Lepietnica Klikuszowa na
stadionie w Chabówce; niedopełnienie
obowiązków określonych w przepisach i
regulaminach związkowych piłki nożnej.

Pan trener skorzystał z możliwości
pisemnego wypowiedzenia się w sprawie i
przesłał na adres Komisji Dyscypliny
stosowne wyjaśnienie w dniu 07.10.21:
„Dziękujemy”.

36. Adam K.
(KS Jarmuta
Szczawnica)
/trener/

Niedopełnienie
obowiązków
określonych w
regulaminie
rozgrywek

KS Dunajec Nowy
Sącz - KS Jarmuta
Szczawnica
(25.09.2021)
/regionalna liga
trampkarz/

Komisja Dyscypliny
wyraża swoją
dezaprobatę wobec
zaistniałej sytuacji.

§ 11 ust. 1 i 3 Regulaminu Młodzieżowych
Rozgrywek Piłkarskich Juniorów,
Trampkarzy i Młodzików MZPN na sezon
2021/2022.

/KD wyjątkowo odstępuje od wymierzenia kary
dyscyplinarnej i informuje, że w przypadku

Konsekwencja jednoczesnego pełnienia w
dniu 25.09.2021, godz. 12.00 obowiązków
trenera w drużynie Jarmuty Szczawnica i
trenera w trakcie meczu Football Family
Zakopane – Stowarzyszenie KS Niedzica w
tym samym dniu o godz. 10.00 na

mailto:wdnsozpn@interia.pl
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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 za
pośrednictwem organu, który wydał zaskarżone orzeczenie dyscyplinarne do organu II instancji (Związkowa Komisja Odwoławcza MZPN, ul. Solskiego 1, 31-216 Kraków). Rozpatrzenie odwołania jest uzależnione od wpłacenia wraz ze złożonym
odwołaniem kaucji pieniężnej 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).

ponownego zaistnienia takiej sytuacji będą
orzekane surowe kary dyscyplinarne zgodnie z
regulaminami/

stadionie w Zakopanem.

Ustalono na podstawie wniosku Komisji
Gier MZPN Podokręg Nowy Sącz i
przedłożonego sprawozdania sędziego.

Zainteresowany Pan trener przesłał na
adres Komisji Dyscypliny pismo
wyjaśniające w dniu 04.10.2021 w sprawie
zaistniałej sytuacji, którego treść wzięto
pod uwagę przy rozstrzygnięciu zaistniałej
sprawy: „Dziękujemy”.

Inne
LP. OBWINIONY PRZEWINIENIE

DYSCYPLINARNE
MECZ, KTÓREGO
DOTYCZY SPRAWA

ORZECZENIE PODSTAWA PRAWNA UZASADNIENIE

37. Bartosz L.
(KS Nowy Sącz)
/sędzia/

Niewłaściwe
sporządzenie
sprawozdania z
zawodów

KS Ogniwo
Piwniczna Zdrój – KS
Dąbrovia
Wielogłowy
(02.10.2021)
/II liga młodzik/

Kara upomnienia. Art. 82 § 1 Regulaminu Dyscyplinarnego
PZPN.

Konsekwencja nie wpisania do
sprawozdania sędziego w systemie
Extranet osób funkcyjnych KS Ogniwo
Piwniczna Zdrój.

Ustalono na podstawie wniosku Komisji
Gier MZPN Podokręg Nowy Sącz.

38. Dawid B.
(KS Gorlice)
/sędzia/

Nieterminowe
przesłanie
sprawozdania z
zawodów

KS Glinik Gorlice –
KS Korzenna
(25.09.2021)
/regionalna liga
trampkarz/

Kara upomnienia. Art. 82 § 1 Regulaminu Dyscyplinarnego
PZPN w związku z § 12 ust. 13 Regulaminu
Młodzieżowych Rozgrywek Piłkarskich
Juniorów, Trampkarzy i Młodzików MZPN
na sezon 2021/2022.

Konsekwencja późnego zamieszczenia
sprawozdania w EXTRANECIE (05.10.2021
r.).

Ustalono na podstawie wniosku Komisji
Gier MZPN Podokręg Nowy Sącz.

39. Patryk J.
(KS Nowy Sącz)
/sędzia/

Niedopełnienie
obowiązków
określonych w
regulaminie
rozgrywek

KS Olimpik
Powroźnik – LKS
Grybovia Grybów
(26.09.2021)
/klasa A/

Kara pieniężna w
kwocie 200 zł.

§ 9 ust. 13 i 14 Regulaminu Rozgrywek
Piłkarskich o mistrzostwo IV ligi i niższych
klas MZPN na sezon 2021/2022 dotyczące
sprawdzenia tożsamości zawodników.

Konsekwencja przyjęcia żądania
sprawdzenia tożsamości i jego przebieg
niezgodny z postanowieniami
obowiązującego Regulaminu Rozgrywek
Piłkarskich o mistrzostwo IV ligi i niższych
klas MZPN na sezon 2021/2022.

Zainteresowany Pan sędzia przesłał na
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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 za
pośrednictwem organu, który wydał zaskarżone orzeczenie dyscyplinarne do organu II instancji (Związkowa Komisja Odwoławcza MZPN, ul. Solskiego 1, 31-216 Kraków). Rozpatrzenie odwołania jest uzależnione od wpłacenia wraz ze złożonym
odwołaniem kaucji pieniężnej 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).

adres Komisji Dyscypliny pismo
wyjaśniające w dniu 06.10.2021 w sprawie
zaistniałej sytuacji, którego treść wzięto
pod uwagę przy rozstrzygnięciu zaistniałej
sprawy: „Dziękujemy”.

40. Andrzej G.
(KS Nowy Sącz)
/sędzia/

Niedopełnienie
obowiązków
określonych w
regulaminie
rozgrywek

KS Olimpik
Powroźnik – LKS
Grybovia Grybów
(26.09.2021)
/klasa A/

Kara upomnienia. § 9 ust. 13 i 14 Regulaminu Rozgrywek
Piłkarskich o mistrzostwo IV ligi i niższych
klas MZPN na sezon 2021/2022 dotyczące
sprawdzenia tożsamości zawodników.

Konsekwencja uczestniczenia jako sędzia-
asystent 1 w przyjęciu żądania
sprawdzenia tożsamości i w jego
przebiegu niezgodnymi z postanowieniami
obowiązującego Regulaminu Rozgrywek
Piłkarskich o mistrzostwo IV ligi i niższych
klas MZPN na sezon 2021/2022.

Zainteresowany Pan sędzia przesłał na
adres Komisji Dyscypliny pismo
wyjaśniające w dniu 06.10.2021 w sprawie
zaistniałej sytuacji, którego treść wzięto
pod uwagę przy rozstrzygnięciu zaistniałej
sprawy: „Dziękujemy”.

41. Mariusz L.
(KS Nowy Sącz)
/sędzia/

Niewłaściwe
sporządzenie
sprawozdania z
zawodów

KS Łosoś Łososina
Dolna – KS Dunajec
Nowy Sącz
(05.10.2021)
III liga młodzik

Kara pieniężna w
kwocie 300 zł.

/czwarte przewinienie w
tym samym sezonie/

Art. 82 § 2 Regulaminu Dyscyplinarnego
PZPN.

Kara pieniężna na podstawie art. 2 § 1 pkt.
11.5 uchwały Zarządu MZPN w sprawie
wysokości opłat, kar pieniężnych, ryczałtów
transferowych, kaucji i opłat licencyjnych.

Konsekwencja nie wpisania do
sprawozdania sędziego w systemie
Extranet osób funkcyjnych KS Łosoś
Łososina Dolna i KS Dunajec Nowy Sącz.

Ustalono na podstawie wniosku Komisji
Gier MZPN Podokręg Nowy Sącz.

Przewodniczący Komisji Dyscypliny MZPN
Podokręgu Nowy Sącz:

/-/ Władysław Janik


