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KOMUNIKAT nr 11 /2014/ KG 

z posiedzenia Komisji Gier PPN Kraków z dnia 23 maja 2014 r. 
 

Komisja Gier PPN Kraków na posiedzeniu w dniu 23 maja 2014 roku, na podstawie sprawozdań meczowych, 
zweryfikowała wyniki meczów mistrzowskich seniorów, juniorów starszych, juniorów młodszych, trampkarzy, 
młodzików sezonu 2013/2014. 

Klasa Kraków B I 

zawody z dnia 10/11 maja 2014 r. 

1)  Mecz LKS Polanowice – KS „Wróżenice” Kraków  3:0 wo dla drużyny LKS Polanowice z powodu braku 
drużyny gości. 

Na podstawie §15 ust.5 pkt. b Regulaminu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo IV ligi i niższych klas MZPN na  
sezon rozgrywkowy 2013/2014 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny KS 
„Wróżenice” Kraków  z powodu niestawienia się na zawody drużyny gości. 

2) Drużyna KS „Wróżenice” Kraków  decyzją KG PPN Kraków zostaje wycofana z rozgrywek Klasy B I. 

Na podstawie §15 ust.2 Regulaminu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo IV ligi i niższych klas MZPN na  sezon 
rozgrywkowy 2013/2014 drużyna KS „Wróżenice” Kraków zostaje wycofana z rozgrywek z powodu 
nierozegraniem z własnej winy trzech wyznaczonych spotkań mistrzowskich. Pozostałe mecze rundy wiosennej 
będą weryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny KS „Wróżenice” Kraków. 

Klasa Kraków B II 

zawody z dnia 10/11 maja 2014 r. 

1) Mecz KS „Prądniczanka” II Kraków – LKS „Tonianka” Kraków 8:0 zweryfikowany 8:0 wo. dla drużyny KS 
„Prądniczanka” II Kraków z powodu zdekompletowania drużyny gości. 

Na podstawie §15 ust.5 pkt. i  Regulaminu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo IV ligi i niższych klas MZPN na  
sezon rozgrywkowy 2013/2014 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny LKS 
„Tonianka” Kraków z powodu mniejszej niż 7 liczby zawodników w drużynie gości w wyniku czego zawody 
zostały przerwane. 

zawody z dnia 17/18 maja 2014 r. 

1) Mecz LKS „Tonianka”  Kraków – LKS „Potok” Więckowice 0:7 zweryfikowany 0:7 wo. dla drużyny LKS „Potok”  
Więckowice z powodu zdekompletowania drużyny gospodarzy. 

Na podstawie §15 ust.5 pkt. i  Regulaminu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo IV ligi i niższych klas MZPN na  
sezon rozgrywkowy 2013/2014 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny LKS 
„Tonianka”  Kraków z powodu mniejszej niż 7 liczby zawodników w drużynie gospodarzy w wyniku czego 
zawody zostały przerwane. 
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Klasa Kraków C I 

zawody z dnia 10/11 maja 2014 r. 

1) Mecz KS „Albertus” Kraków – LKS „Niedźwiedź” II 2:1 zweryfikowany 3:0 wo. dla drużyny KS „Albertus”  
Kraków z powodu zdekompletowania drużyny gości  

Na podstawie §15 ust.5 pkt. i  Regulaminu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo IV ligi i niższych klas MZPN na  
sezon rozgrywkowy 2013/2014 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny LKS 
„Niedźwiedź” II z powodu mniejszej niż 7 liczby zawodników w drużynie gości w wyniku czego zawody zostały 
przerwane. 

zawody z dnia17/ 18 maja 2014 r. 

1) Mecz LKS „Tytan” Polekarcice – LKS „Niedźwiedź” II  0:1 zweryfikowany  0:3 wo. dla drużyny LKS 
„Niedźwiedź”  II z powodu zdekompletowania drużyny gospodarzy. 

Na podstawie §15 ust.5 pkt. i  Regulaminu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo IV ligi i niższych klas MZPN na  
sezon rozgrywkowy 2013/2014 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny LKS 
„Tytan” Polekarcice z powodu mniejszej niż 7 liczby zawodników w drużynie gospodarzy w wyniku czego 
zawody zostały przerwane. 

II Liga Juniorów Starszych 

Zawody z dnia 10/11 maja 2014 r. 

1) Mecz LKS „Błękitni” Modlnica – GKS „Świt” Krzeszowice 3:0 wo. dla drużyny LKS „Błękitni” Modlnica z 
powodu braku drużyny gości. 

Na podstawie §9 ust.1 pkt. b Regulaminu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo I, II ligi Juniorów Starszych i 
Młodszych PPN Kraków MZPN w sezonie rozgrywkowym 2013/2014 zawody zostają zweryfikowane jako 
walkower na niekorzyść drużyny GKS „Świt”  Krzeszowice z powodu niezgłoszenia się na zawody drużyny gości. 

I Liga  Juniorów Młodszych 

Zawody z dnia 10/11 maja 2014 r. 

1) Mecz AP „Kmita” Zabierzów – AP „Przebój” Wolbrom 3:0 wo. dla drużyny AP „Kmita” Zabierzów z powodu 
braku drużyny gośc.i 

Na podstawie §9 ust.1 pkt. b Regulaminu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo I, II ligi Juniorów Starszych i 
młodszych PPN Kraków MZPN w sezonie rozgrywkowym 2013/2014 zawody zostają zweryfikowane jako 
walkower na niekorzyść drużyny AP „Przebój” Wolbrom z powodu niezgłoszenia się na zawody drużyny gości. 

II Liga Juniorów Młodszych gr. A 

zawody z dnia 3/4 maja 2014 r. 

1) Mecz UMKS „Olimpic” Kraków – LKS „Orlęta” Rudawa 0:5 zweryfikowany 0:5 wo. dla drużyny LKS „Orlęta” 
Rudawa z powodu zdekompletowania drużyny gospodarzy. 

Na podstawie §9 ust.1 pkt. k  Regulaminu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo I, II ligi Juniorów Starszych i 
młodszych PPN Kraków MZPN w sezonie rozgrywkowym 2013/2014 zawody zostają zweryfikowane jako 
walkower na niekorzyść drużyny UMKS „Olimpic”  Kraków z powodu mniejszej niż 7 liczby zawodników w 
drużynie gospodarzy w wyniku czego zawody zostały przerwane. 

zawody z dnia 10/11 maja 2014 r. 

1) Mecz UMKS „Olimpic”  Kraków – KS „Bronowianka” Kraków 3:0 wo. dla drużyny UMKS „Olimpic”   Kraków z 
powodu niezgłoszenia się na zawody drużyny gości. 



Na podstawie §9 ust.1 pkt. b Regulaminu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo I, II ligi Juniorów Starszych i 
młodszych PPN Kraków MZPN w sezonie rozgrywkowym 2013/2014 zawody zostają zweryfikowane jako 
walkower na niekorzyść drużyny KS „Bronowianka” Kraków z powodu niezgłoszenia się na zawody drużyny 
gości. 

I Liga Trampkarzy 

zawody z dnia 10/11 maja 2014 r. 

1) Mecz KKS „Prokocim” Kraków –  TS „Wisła” II Kraków 0:11 zweryfikowany na 0:11 wo. dla drużyny TS „Wisła” 
II Kraków z powodu zdekompletowania drużyny gospodarzy. 

Na podstawie §10 ust.1 pkt. k Regulaminu rozgrywek Trampkarzy i młodzików PPN Kraków MZPN w sezonie 
rozgrywkowym 2013/2014 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny KKS 
„Prokocim” Kraków z powodu mniejszej niż 7 liczby zawodników w drużynie gospodarzy w wyniku czego 
zawody zostały przerwane. 

II Liga Trampkarzy  

zawody z dnia 28 kwietnia 2014 r. 

1) Mecz  KS „Clepardia” Kraków – UMKS „Olimpic”  Kraków 1:0 zweryfikowany 3:0 wo. dla drużyny KS 
„Clepardia” Kraków z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gości.  

Na podstawie §10 ust.1 pkt. g Regulaminu rozgrywek Trampkarzy i młodzików PPN Kraków MZPN w sezonie 
rozgrywkowym 2013/2014 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny UMKS 
„Olimpic”  Kraków  z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gości (Jakub Orzechowski – 
nieuprawniony). 

zawody z dnia 12 maja 2014 r. 

Mecz UMKS „Olimpic”   Kraków – SMS Kraków 0:2 zweryfikowany 0:3 wo. dla drużyny SMS Kraków z powodu 
dekompletacji drużyny gospodarzy 

Na podstawie §10 ust.1 pkt. k Regulaminu rozgrywek Trampkarzy i młodzików PPN Kraków MZPN w sezonie 
rozgrywkowym 2013/2014 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny UMKS 
„Olimpic”   Kraków z powodu mniejszej niż 7 liczby zawodników w drużynie gospodarzy w wyniku czego zawody 
zostały przerwane. 

III Liga Trampkarzy gr. C 

zawody z dnia 30 kwietnia 2014 r. 

1) Mecz KS „ Podgórze” Kraków – LKS „Pozowianka” Pozowice 3:0  wo. dla drużyny KS „ Podgórze”  Kraków         
z powodu braku drużyny gości. 

Na podstawie §10 ust.1 pkt. b Regulaminu rozgrywek Trampkarzy i młodzików PPN Kraków MZPN w sezonie 
rozgrywkowym 2013/2014 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny LKS 
„Pozowianka” Pozowice z powodu niezgłoszenia się na zawody drużyny gości. 

II Liga Młodzików 

zawody z dnia 10/11 maja 2014 r. 

1) Mecz OSKF „Orzeł” Sidzina – KS „Płaszowianka” Kraków 3:0 wo. dla drużyny OSKF „Orzeł” Sidzina z powodu 
niezgłoszenia się na zawody drużyny gości. 

Na podstawie §10 ust.1 pkt. b Regulaminu rozgrywek Trampkarzy i młodzików PPN Kraków MZPN w sezonie 
rozgrywkowym 2013/2014 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny KS 
„Płaszowianka” Kraków z powodu niezgłoszenia się na zawody drużyny gości. 

2)  Drużyna KS „Płaszowianka” Kraków decyzją KG PPN Kraków zostaje wycofana z rozgrywek II Ligi Młodzików. 



Na podstawie §10 ust.4 Regulaminu rozgrywek Trampkarzy i młodzików PPN Kraków MZPN w sezonie 
rozgrywkowym 2013/2014 drużyna KS „Płaszowianka” Kraków zostaje wycofana z rozgrywek z powodu 
nierozegraniem z własnej winy trzech wyznaczonych spotkań mistrzowskich. Pozostałe mecze rundy wiosennej 
będą weryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny KS „Płaszowianka” Kraków. 

Liga Rezerw Młodzików 2002 

zawody z dnia 29 marca 2014 r. 

1) Mecz Mecz Siemacha - AS Progres IB Kraków – TS „Wisła” IB Kraków anulowano walkower 3:0 z komunikatu 
nr 8/2014/KG i przywrócono wynik z boiska 0:3 (błędnie wpisane zostały dane do systemu Extranet). 

zawody z dnia 12/13 kwietnia 2014 r. 

1) Mecz Mecz TS „Wisła” IB Kraków – Siemacha - AS Progres IB Kraków anulowano walkower 0:3  z komunikatu 
nr 8/2014/KG i przywrócono wynik z boiska 1:0 (błędnie wpisane zostały dane do systemu Extranet). 

III Liga Młodzików  gr. A 

zawody z dnia 26/27 kwietnia 2014 r.  

1) Mecz LKS „Sokół” Kocmyrzów – KS „Bibiczanka” Bibice 3:3 zweryfikowany 3:0 wo dla drużyny LKS „Sokół” 
Kocmyrzów z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gości . 

Na podstawie §10 ust.1 pkt. g Regulaminu rozgrywek Trampkarzy i młodzików PPN Kraków MZPN w sezonie 
rozgrywkowym 2013/2014 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny KS 
„Bibiczanka”  Bibice  z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gości. (Jan Patecki – niezgłoszony). 

zawody z dnia 3/4 maja 2014 r. 

1) Mecz MKS „Skała” 2004 – KS „Bibiczanka” Bibice 1:2 zweryfikowany 3:0 wo. dla drużyny MKS „Skała” 2004     
z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gości . 

Na podstawie §10 ust.1 pkt. g Regulaminu rozgrywek Trampkarzy i młodzików PPN Kraków MZPN w sezonie 
rozgrywkowym 2013/2014 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny KS 
„Bibiczanka” Bibice  z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gości (Igor Wieczorek – 
niezgłoszony.)  

2) Mecz  KS „Michałowianka” Michałowice – MKS „Krakus” II Nowa Huta 0:2 zweryfikowany 0:3 wo. dla drużyny 
MKS „Krakus” II Nowa Huta z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gospodarzy . 

Na podstawie §10 ust.1 pkt. g Regulaminu rozgrywek Trampkarzy i młodzików PPN Kraków MZPN w sezonie 
rozgrywkowym 2013/2014 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny KS 
„Michałowianka”  Michałowice  z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gości (Szymon Wywiał - 
niezgłoszony). 

III Liga Młodzików gr. C 

zawody z dnia  12/13 kwietnia 2014 r. 

1) Mecz LKS „Kaszowianka” Kaszów – WLKS „Krakus” Swoszowice anulowano walkower 0:3 z komunikatu 
8/2014/KG  i przywrócono wynik z boiska 11:0 (zawodnik Patryk Rosek był uprawniony w  rundzie jesiennej i nie 
zmieniał klubu - rocznik 2004) 

zawody z dnia 22 kwietnia 2014 r. 

1) Mecz LKS „Wisła” Jeziorzany – KS „Piast” Wołowice anulowano walkower z komunikatu 8/2014/KG i 
przywrócono wynik z boiska 0:15 (zawodnicy Patryk Pernal, Bartłomiej Korczek, Bartosz Rosek byli uprawnieni 
w rundzie jesiennej i nie zmieniali klubu - rocznik 2004) 

 



zawody z dnia 28 kwietnia 2014 r. 

1) Mecz MTS „Piast” Skawina – LKS „Wisła” Jeziorzany 2:1 zweryfikowany 3:0 wo. dla drużyny MTS „Piast” 
Skawina z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gości . 

Na podstawie §10 ust.1 pkt. g Regulaminu rozgrywek Trampkarzy i młodzików PPN Kraków MZPN w sezonie 
rozgrywkowym 2013/2014 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny Wisła 
Jeziorzany  z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gości (Krzysztof Królik– rocznik 2005). 

zawody z dnia 30 kwietnia 2014 r. 

1) Mecz LKS „Wisła” Jeziorzany – LKS „Lotnik” Kryspinów 1:3 zweryfikowany 0:3 wo. dla drużyny LKS „Lotnik”  
Kryspinów z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gospodarzy. 

Na podstawie §10 ust.1 pkt. g Regulaminu rozgrywek Trampkarzy i młodzików PPN Kraków MZPN w sezonie 
rozgrywkowym 2013/2014 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny LKS „Wisła” 
Jeziorzany  z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gospodarzy (Krzysztof Królik– rocznik 2005). 

 
            Protokolant                                Za Komisje Gier PPN Kraków                                                               
                                                                                                           
           Tomasz Kowal                                           Przewodniczący                                                                                                                                                                          
                                                                               Kazimierz Śliwiński 


