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KOMUNIKAT 

KD.PPN.Kra/18/18-19 

z posiedzenia Komisji Dyscypliny PPN Kraków 

w dniu 7 luty 2019 roku 

 

Komisja Dyscypliny Podokręgu Piłki Nożnej Kraków, w składzie : 

 

Mariusz Gajewski – Przewodniczący KD PPN Kraków 

Łukasz Horośko – Wiceprzewodniczący KD PPN Kraków 

Paweł Milka – Członek KD PPN Kraków 

Jarosław Pokorniak – Członek KD PPN Kraków 

 
na podstawie zapisów w sprawozdaniach meczowych oraz raportów Delegatów-Obserwatorów,  
za naruszenie przepisów gry przez zawodników, trenerów, działaczy oraz na podstawie innych dokumentów  
informujących o naruszeniu przepisów związkowych postanowiła, co następuje :  

 

Halowe Mistrzostwa Krakowa Juniorów i Juniorów Młodszych 2018-2019 

Lp. Obwiniony Klub 
Przewinienie 
dyscyplinarne 

Orzeczenie,  
Podstawa prawna,  

Uzasadnienie 

1 Dawid K. Cedronka Wola 
Radziszowska 

Czerwona kartka 
na meczu 
Błyskawica 
Wyciąże – 
Cedronka Wola 
Radziszowska w 
dniu 2019-02-03. 

WEZWANIE 
 

do złożenia pisemnych 
wyjaśnień do dnia 11.02.2019 

roku  
na adres e-mail : 

komisja.dyscypliny.ppn.kr 
akow@gmail.com 

Pod rygorem pominięcia 
stanowiska. 

2 Jakub G. Błyskawica Wyciąże Czerwona kartka 
na meczu 
Błyskawica 
Wyciąże – 
Cedronka Wola 
Radziszowska w 
dniu 2019-02-03. 

WEZWANIE 
 

do złożenia pisemnych 
wyjaśnień do dnia 11.02.2019 

roku  
na adres e-mail : 

komisja.dyscypliny.ppn.kr 
akow@gmail.com 

Pod rygorem pominięcia 
stanowiska 

oraz 

Komisja Dyscypliny  
PPN Kraków  

na podstawie art. 129, 130 i 
131 Regulaminu 

mailto:akow@gmail.com
mailto:akow@gmail.com
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Dyscyplinarnego PZPN 

 nakłada na zawodnika środek 
zapobiegawczy w postaci 
zakazu uczestniczenia w 

rozgrywkach pucharowych i 
mistrzowskich do momentu 
zakończenia postępowania 

dyscyplinarnego. 

Środek zapobiegawczy 
rozpoczyna się od dnia 

04.02.2019 roku. 

 

 

 

 
 
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 za wyjątkiem kibiców, 200 zł – kibiców, 150 zł – klubów 
IV ligi i klas niższych. 
 
Na podstawie art. 63 §7 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN bieg kar, polegający na automatycznej dyskwalifikacji w wymiarze 
określonym liczbą meczów, rozpoczyna się od meczu następującego po udzieleniu ostrzeżenia  (żółtej kartki) lub  wykluczenia 
(czerwonej kartki). Od kar tych nie można wnieść odwołania. Kary te nie mogą być zmniejszone, zawieszone lub darowane. 
 
Na podstawie art. 61 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN zawodnik wykluczony w wyniku otrzymania samoistnej czerwonej 
kartki jest automatycznie zawieszony w prawach zawodnika i do czasu orzeczenia kary nie może brać udziału w rozgrywkach, 
w których został wykluczony, a w przypadku jeżeli przewinienie polegało na naruszeniu nietykalności cielesnej,  znieważeniu 
lub zniesławieniu lub innym, wysoce niesportowym zachowaniu przed, w czasie meczu lub bezpośrednio po nim, również w 
innych rozgrywkach. 
 
Na podstawie art. 62 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN osoba uprawniona do przebywania na ławce rezerwowych zostaje z 
niej usunięta jest automatycznie zawieszana w prawach i do czasu orzeczenia kary nie może przebywać na ławce 
rezerwowych. 
 
Kary finansowe za otrzymanie przez zawodnika 3,6,9,12, itd. żółte kartki nakładane są na podstawie art. 59 Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN oraz na podstawie Uchwały nr 13/Z/2018 z dnia 12 lipca 2018 roku Zarządu Małopolskiego Związku 
Piłki Nożnej w Krakowie art. 2 §1 pkt. 7.1 . Kary orzekane są na podstawie sprawozdań sędziowskich. 
 
Kary dyskwalifikacji za otrzymane przez zawodnika 4,8,12, itd. żółte kartki nakładane są na podstawie art. 58 Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN. Kary orzekane są na podstawie sprawozdań sędziowskich. 
 
Na podstawie Regulaminów Rozgrywek Kluby posiadające drużyny seniorów w różnych klasach rozgrywkowych obowiązane 
są prowadzić na podstawie załączników do sprawozdań meczowych, szczegółową ewidencję żółtych i czerwonych kartek z 
meczów mistrzowskich. Ewidencję kartek należy prowadzić oddzielnie dla każdej klasy rozgrywkowej oraz Pucharu Polski. 
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Niewykonanie prawomocnych orzeczeń organów jurysdykcyjnych PZPN, a także organu właściwego do spraw ustalania 
ekwiwalentu skutkuje nałożeniem kary dyscyplinarnej określonej w art. 104 Regulaminu Dyscypliny PZPN.  
 
Wpłaty za nałożone kary dyscyplinarne i odwołania należy dokonywać w sekretariacie Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, 
lub na konto bankowe Małopolskiego Związku Piłki Nożnej. 
 
 

Za Sekretarz              Za Komisję Dyscypliny PPN Kraków 

Komisji Dyscypliny PPN Kraków                                                                  Przewodniczący 

            Wiceprzewodniczący      Mariusz Gajewski 
   

Łukasz Horośko 
 


