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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 
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). 

KOMUNIKAT  
Nr 37/2019-20 

z posiedzenia Komisji Dyscypliny 27.12.2019 r.    
 
Wydział Dyscypliny PPN Oświęcim 
w składzie: 
Krzysztof Pękala – Przewodniczący WD 
Jan Medyński – Członek WD 
Stanisław Kawczak – Członek WD 
Ireneusz Gabryś -Członek WD 
postanowił, co następuje: 
 

 
 
 

LP. OBWINIONY PRZEWINIENIE 
DYSCYPLINARNE 

MECZ, KTÓREGO DOTYCZY 
SPRAWA 

ORZECZENIE PODSTAWA PRAWNA UZASADNIENIE 

1.  Hejnał Kęty Nie przybycie na 
zawody. 

 Turniej o Puchar Prezesa 
PPN Oświęcim w dniu 
08.12.2019. 

Kara   300,zł Regulamin wewnętrzny  
Podokręgu Oświęcim 

 

 

 
Za nie terminowe opłaty za wymierzone kary finansowe jest nakładana kara z Art 105 z regulaminu dyscyplinarnego PZPN -nie wykonywanie zobowiązań 
kara dla klubu nie niższa niż 100 zł . 
Wydział Gier przypomina klubom o obowiązku wyznaczania strefy technicznej wg obowiązującego Regulaminu Rozgrywek.  
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Zgodnie regulaminem kluby posiadające drużyny seniorów i młodzieżowych w różnych klasach rozgrywkowych obowiązane są prowadzić na podstawie załączników do sprawozdań meczowych szczegółową 
ewidencję żółtych i czerwonych kartek z meczów mistrzowskich. Powyższe kartki są podawane na podstawie sprawozdań wpisywanych przez sędziów do Extranetu, więc mogą się zdarzyć pomyłki. W 
przypadku różnic prośba o kontakt z Komisją Gier Podokręg Oświęcim. 
 
 
 
 
 
Sekretarz PPN Oświęcim           Przewodniczący WD PPN Oświęcim 
Jerzy Dudek              Krzysztof Pękala 


