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KOMUNIKAT nr 12 /2014/KG 

z posiedzenia Komisji Gier PPN Kraków z dnia 30 maja 2014 r. 
 

Komisja Gier PPN Kraków na posiedzeniu w dniu 30 maja 2014 roku, na podstawie sprawozdań meczowych, 
zweryfikowała wyniki meczów mistrzowskich seniorów, juniorów starszych, juniorów młodszych, trampkarzy i 
młodzików sezonu 2013/2014. 

 
Klasa Kraków B I  
 
zawody z dnia 30 maja/1 czerwca 2014 r. 
 
1)  Mecz LKS „Kapitol” Racławice – LKS „Agricola” Klimontów 3:0 wo. dla drużyny LKS „Kapitol” Racławice 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  LKS 
„Agricola” Klimontów z powodu niestawienia się na zawody drużyny gości. 
 
Klasa Kraków B II 
 
zawody z dnia 24/25 maja 2014 r. 
 
1) Mecz KS „Płomień 2010” Jerzmanowice – LKS „Tonianka” Kraków 3:0 wo. dla drużyny KS „Płomień 2010” 
Jerzmanowice 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 LKS 
„Tonianka” Kraków z powodu niestawienia się na zawody drużyny gości. 
 
2) Mecz LKS „Górzanka” Nawojowa Góra – LKS „Błękitni” II Modlnica 3:1 zweryfikowany 3:0 wo. dla drużyny LKS 
„Górzanka” Nawojowa Góra z powodu gry nieuprawnionych zawodników w drużynie gości.  

 
Na podstawie §15 ust.5 pkt. g 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 
„Błękitni” II Modlnica z powodu gry nieuprawnionych zawodników w drużynie gości. (Marcin Wiśniewski, Michał 
Stebnicki, Michał Zegarmistrz, Piotr Pasternak, Piotr Zegarek – brak dowodów tożsamości). 

 
3) Mecz LKS „Orzeł” II Iwanowice – KS „Topór” Aleksandrowice 0:1 zweryfikowany 0:3 wo. dla drużyny                 
KS „Topór” Aleksandrowice z powodu naruszenia w czasie trwania zawodów nietykalności sędziego przez 
zawodnika drużyny gospodarzy na skutek czego zostały przerwane. 

 
Na podstawie §15 ust.5 pkt. j 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 „Orzeł” 
II Iwanowice z powodu naruszenia w czasie trwania zawodów nietykalności sędziego przez zawodnika drużyny 
gospodarzy na skutek czego zostały przerwane (Konrad Głaz). 
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4) Drużyna LKS „Tonianka” Kraków na wniosek klubu zostaje  z dniem  28 maja 2014 r. wycofana z rozgrywek 
klasy B II. Pozostałe mecze w rundzie wiosennej są weryfikowane na niekorzyść drużyny LKS „Tonianka”  
Kraków(0:3 wo.)  
 .  
Klasa Kraków C I 
 
1) Drużyna KS „Bibiczanka” II Bibice na wniosek klubu zostaje  z dniem  28 maja 2014 r. wycofana z rozgrywek 
klasy C I. Pozostałe mecze w rundzie wiosennej są weryfikowane na niekorzyść drużyny KS „Bibiczanka” II Bibice 
(0:3 wo.)  
 
I Liga Juniorów Młodszych 
 
1) Mecz LKS „Iskra” Krzęcin – AP „Przebój” Wolbrom – nowy termin kolejki z dnia 05/06.04.2014 r. przeniesiony na 
dzień 18.06.2014 g.15:30 
 
II Liga Juniorów Młodszych gr. A 
 
zawody z dnia 24/25 maja 2014 r. 
 
1) Mecz LKS „Orzeł” Iwanowice – KS „Strzelcy” Kraków 3:0 wo. dla drużyny LKS „Orzeł” Iwanowice 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 KS „Strzelcy” Kraków z powodu niezgłoszenia się na zawody drużyny gości. 
 
2) Mecz MKS „Nowa Proszowianka” Proszowice -  KS  „Bronowianka ” Kraków 3:0 wo.dla drużyny MKS „Nowa 
Proszowianka”  Proszowice 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 KS  „Bronowianka ” Kraków z powodu niezgłoszenia się na zawody drużyny 
gości. 
 
I Liga Trampkarzy 
 
zawody z dnia 24/25 maja 2014 r. 
 
1) Mecz KKS „Prokocim” Kraków – Siemacha -Progres II Kraków 0:3 wo. dla drużyny Siemacha-Progres II Kraków   
z powodu braku drużyny gospodarzy. 

 
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 KKS „Prokocim” 
Kraków z powodu niezgłoszenia się na zawody drużyny gospodarzy. 

 
II Liga Trampkarzy 
 
zawody z dnia 24/25 maja 2014 r. 
 
1) Mecz PKS „Milenium” Skawina – KS „Wanda” Kraków 3:0 wo. dla drużyny PKS „Milenium” Skawina 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 KS „Wanda” 
Kraków z powodu niezgłoszenia się na zawody drużyny gości. 

 
 
 

 



III Liga Trampkarzy gr. A 
 
zawody z dnia 26 maja 2014 r. 
 
1) Mecz  LKS „Spartak” Charsznica -  SKS „Jastrzębiec” Książ Wielki 1:9 zweryfikowany na 0:9 wo. dla drużyny SKS 
„Jastrzębiec” Książ Wielki 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 LKS „Spartak” 
Charsznica z powodu mniejszej niż 7 liczby zawodników w drużynie gospodarzy w wyniku czego zawody zostały 
przerwane. 
 
III Liga Trampkarzy gr. C 
 
Zawody z dnia 21 maja 2014 
 
1)  Mecz LKS „Kaszowianka” Kaszów  - LKS „Pozowianka” Pozowice 2:2 zweryfikowany 3:0 wo. dla drużyny LKS 
„Kaszowianka” Kaszów  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 LKS 
„Pozowianka”  Pozowice z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gości (Dawid Piszczek – 
zgłoszony do Milenium Skawina) 

 
 

 
            Protokolant                                 Za Komisje Gier PPN Kraków                                                               
                                                                                                           
           Tomasz Kowal                                           Przewodniczący                                                                                                                                                                          
                                                                               Kazimierz Śliwiński 


