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KOMUNIKAT Nr  20/WGD/III/2011 
z dnia 18-  -     

Wydziałów Gier i Dyscypliny Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie  
 
 
 

I. Wydziały Gier i Dyscypliny MZPN zweryfikowały sprawozdania sędziowskie z zawodów I 
kolejki seniorów III ligi grupa VII sezonu 2011/2012 w terminie 13/14 sierpnia. 
Postanowiono zwrócić uwagę kierownikom drużyn niżej wymienionym  iż zostały  
nieprawidłowo wypełnione sprawozdania meczowe: 

1) Orlicz Suchedniów  
- w rubryce sprawozdania zamiast daty urodzenia zawodnika wpisano numer 

2) Juventa Starachowice  
- w rubryce sprawozdania zamiast daty urodzenia zawodnika wpisano numer 

3) Poprad Muszyna   
- w rubryce sprawozdania zamiast daty urodzenia zawodnika wpisano numer 
 

II. Wydział Gier informuje  że wszelkie zmiany w terminarzu zawodów mogą być dokonywane 
tylko i wyłącznie zgodnie z Regulaminem Rozgrywek  a szczególnie rozdz. „Zasady Rozgrywek” 
par. 13, pkt. 11, 12  a treści punktów przypominamy: 
 
    Klub będący gospodarzem zawodów ma prawo nie później niż na  4 dni przed wcześniej 
wyznaczonym terminem (liczy się data wpływu pisma do WG MZPN) zmienić datę zawodów bez 
zgody przeciwnika (z obowiązkiem jego pisemnego powiadomienia)  Zmiana ta może dotyczyć 
tylko tego samego terminu rozgrywkowego.  
 3 Terminy zawodów mogą być zmienione na prośbę jednego z klubów, wniesioną  do Wydziału 
Gier MZPN  Klub zwracający się o zmianę terminu, obowiązany jest wskazać przyczynę, 
zaproponować nowy termin i godzinę rozegrania zawodów oraz uzyskać zgodę przeciwnika (na 
piśmie)  Wystąpienia o zmianę terminu bez zgody przeciwnika – nie będą rozpatrywane   W 
przypadku zmiany daty lub godziny spotkania w terminie krótszym niż  4 dni przed meczem klub 
wnioskujący zobowiązany jest do wniesienia opłaty w wysokości określonej dla poszczególnych 
klas rozgrywkowych przez organ prowadzący rozgrywki, na konto Małopolskiego ZPN w 
Krakowie. 
Wystąpienie o zmianę terminu bez dokonania opłaty regulaminowej organ prowadzący 
pozostawia bez rozpatrzenia.  
 
Zmiany akceptowane przez Wydział Gier niezwłocznie są publikowane na portalu internetowym 
MZPN www.mzpnkrakow.pl.  

  

 
 

http://www.mzpnkrakow.pl/


III. Wydział Gier publikuje tabelę po I kolejce rozgrywek III ligi: 

TABELA 

Lp Nazwa klubu Mecze Pkt. Zw. Rem. Por. Bramki 

  JUVENTA Starachowice            :  

  GRANAT Skarżysko Kamienna             :  

  Szreniawa Nowy Wiśnicz            :  

  Przebój Wolbrom            :  

  Janina Libiąż            :  

  Unia Tarnów            :  

  Beskid Andrychów            :  

  ŁYSICA Bodzentyn            :  

  Limanovia Limanowa            :  

   WIERNA Małogoszcz            :  

   Poprad Muszyna            :  

   Dalin Myślenice            :  

   ORLICZ Suchedniów            :  

   NAPRZÓD Jędrzejów            :  

   Lubań Maniowy            :  

   Górnik Wieliczka            :  
 

 
 
 
 
 
 
 

  Za Wydział Gier MZPN            Za Wydział Dyscypliny MZPN 
  
     Wiceprzewodniczący Zdzisław Wagner         Przewodniczący Stanisław Wójcik 
 
 
 

                                              
                                                                             

 
 


