
 

Podokręg Piłki Nożnej Kraków 

Komisja Gier 

31-158 Kraków 

ul. Krowoderska 74             biuro.ppnkrakow@op.pl , tel /fax  12 632 68 40 
 
 

KOMUNIKAT nr 17 /2014/ KG 

z posiedzenia Komisji Gier PPN Kraków z dnia 27 czerwca 2014 r. 
 

Komisja Gier PPN Kraków na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2014 roku, na podstawie sprawozdań meczowych, 
zweryfikowała wyniki meczów mistrzowskich seniorów, juniorów starszych, juniorów młodszych, trampkarzy, 
młodzików sezonu 2013/2014. 

Klasa Kraków A II 
 
zawody z dnia 21/22 czerwca 2014 r. 
 
1) Mecz TS „Rybitwy” Kraków – LKS „Lot” Balice 3:0 zweryfikowany 3:0 wo. dla drużyny TS „Rybitwy” Kraków z 
powodu gry nieuprawnionego zawodnika 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 „Lot”  
Balice z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gości. (Robert Tokarczyk – nieodbyta kara za 8 żółtą 
kartkę). 
 
Klasa Kraków B III 
 
zawody z dnia 21/22 czerwca 2014 r. 
 
1) Mecz LKS „Strażak” Rączna – KS „Grzegórzecki” Kraków 2:3 zweryfikowany 3:0 wo. dla drużyny LKS „Strażak”  
Rączna z powodu gry nieuprawnionego zawodnika 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 KS 
„Grzegórzecki”  Kraków z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gości. (Łukasz Sasak – nieodbyta 
kara za 8 żółtą kartkę). 
 
2) Mecz LKS „Rzozovia” Rzozów – LKS „Piast” II Wołowice 1:0 zweryfikowany 3:0 wo. dla drużyny LKS „Rzozovia” 
Rzozów z powodu gry nieuprawnionego zawodnika 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 „Piast” 
II Wołowice z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gości (Bartłomiej Kurzeja– nieodbyta kara za 4 
żółtą kartkę) 

 
Klasa Kraków C I 
 
zawody z dnia 21/22 czerwca 2014 r. 
 
1) Mecz LKS „Strumyk” Jakubowice – LKS „Czarni” 03 II Grzegorzowice 3:0 wo. dla drużyny LKS „Strumyk” 
Jakubowice 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 „Czarni” 
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03 II Grzegorzowice z powodu niestawienia się na zawody drużyny gości. 
 
II Ekstraliga Juniorów Starszych  
 
zawody z dnia 18 czerwca 2014 r. 
 
1) Mecz KS „Zwierzyniecki” Kraków – KS „Wieczysta” Kraków 0:4 zweryfikowany 3:0 wo. dla drużyny KS 
„Zwierzyniecki” Kraków z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gości. 
 
Na podstawie §9 ust.1 pkt. g 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 „Wieczysta”  Kraków z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie 
gości (Paweł Zięba– nieuprawniony do gry w juniorach starszych.) 
 
zawody z dnia 21/22 czerwca 2014 r. 
 
1) Mecz MKS „Nowa Proszowianka” Proszowice – KS „Wieczysta” Kraków 6:1 zweryfikowano 6:0 wo. dla drużyny 
MKS „Nowa Proszowianka” Proszowice z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gości. 
 
Na podstawie §9 ust.1 pkt. g 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 „Wieczysta” Kraków z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie 
gości (Paweł Zięba – nieuprawniony do gry w juniorach starszych). 
 
II Liga Juniorów Starszych 
 
zawody z dnia 18 czerwca 2014 r. 
 
1) Mecz LKS „Słomniczanka” Słomniki – GKS „Świt” Krzeszowice 10:1 zweryfikowany 10:0 wo. dla drużyny LKS 
„Słomniczanka”  Słomniki z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gości. 
 
Na podstawie §9 ust.1 pkt. g 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 gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie 
gości (Kukiełka Kajusz– nieuprawniony do gry w juniorach starszych). 
 
zawody z dnia 21/22 czerwca 2014 r. 
 
1) Mecz LKS „Słomniczanka”  Słomniki – LKS „Jutrzenka” Giebułtów 3:0 wo. dla drużyny LKS „Słomniczanka”  
Słomniki 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 LKS „Jutrzenka” Giebułtów z powodu niezgłoszenia się na zawody drużyny gości. 
 
2) Mecz GKS „Świt” Krzeszowice – KS „Clepardia” Kraków 0:3 wo. dla drużyny KS „Clepardia” Kraków z powodu 
braku drużyny gospodarzy. 
 
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 
gospodarzy. 
 
II Liga Juniorów Młodszych gr. A 
 
zawody z dnia 19 czerwca 2014 r. 
 
1) Mecz KS „Bronowianka”  Kraków – MKS „Pogoń” Miechów 0:3 wo. dla drużyny MKS „Pogoń” Miechów                      
z powodu braku drużyny gospodarzy. 



 
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 
gospodarzy. 
 
I Liga Trampkarzy 

 
zawody z dnia 21/22 czerwca 2014 r. 
 
1) Mecz UKS „Trójka” Myślenice – KKS „Prokocim” Kraków 3:0 wo. dla drużyny UKS „Trójka” Myślenice 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 KKS „Prokocim” 
Kraków powodu niezgłoszenia się na zawody drużyny gości. 
 
II Liga Trampkarzy 
 
zawody z dnia 21/22 czerwca 2014 r. 
 
1) Mecz TKS „Skawinka” Skawina – UMKS „Olimpic” Kraków 3:0 wo. dla drużyny TKS „Skawinka” 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 UMKS „Olimpic” 
Kraków powodu niezgłoszenia się na zawody drużyny gości. 
 
2) Mecz SMS II Kraków –  KS „Nadwiślan” Kraków walkower 3:0 dla drużyny SMS II 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 KS „Nadwiślan” 
Kraków powodu niezgłoszenia się na zawody drużyny gości. 
 
III Ekstraliga Trampkarzy  
 
zawody z dnia 17 czerwca 2014 r. 
 
1) Mecz Siemacha –Progres III Kraków – KS „Bronowianka”  Kraków 7:2 zweryfikowany 0:3 wo. dla drużyny KS 
„Bronowianka”  Kraków 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 Siemacha-
Progres III Kraków z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gospodarzy (Kacper Ostrowski– 
niezgłoszony). 
 
III Liga Trampkarzy gr. A 
 
zawody z dnia 14/15 czerwca 2014 r.  
 
1) Mecz KS „Grębałowianka” Kraków – UKS „Ekler” Baranówka 0:3 wo. dla drużyny UKS „Ekler” Baranówka                      
z powodu 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 KS 
„Grębałowianka”  Kraków z powodu niezgłoszenia się na zawody drużyny gospodarzy. 
 
 



 
III Liga Trampkarzy gr. C 
 
zawody z dnia 14/15 czerwca 2014 r.  
 
1) Mecz LKS „Pozowianka” Pozowice – PKS „Cedronka” Wola Radziszowska 6:4 zweryfikowany 0:4 wo dla 
drużyny PKS „Cedronka” Wola Radziszowska 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 
„Pozowianka” Pozowice z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gospodarzy  (Dawid Piszczek– 
zgłoszony do innego klubu ). 
 
III Ligi Młodzików gr. B 
 
zawody z dnia 23 czerwca 2014 r. 
 
1) Mecz KS „Grzegórzecki” Kraków – UMKS „Olimpic” Kraków 0:3 wo. dla drużyny UMKS „Olimpic” 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 KS 
„Grzegórzecki” Kraków  powodu niezgłoszenia się na zawody drużyny gospodarzy. 
 

 
 

            Protokolant                                 Za Komisje Gier PPN Kraków                                                               
                                                                                                           
           Tomasz Kowal                                           Przewodniczący                                                                                                                                                                          
                                                                               Kazimierz Śliwiński 


