
 

Podokręg Piłki Nożnej Kraków 

Komisja Gier 

31-158 Kraków 

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

 

KOMUNIKAT nr 26 /2014/ KG 

z posiedzenia Komisji Gier PPN Kraków z dnia 12 września 2014 r. 
 

Komisja Gier PPN Kraków na posiedzeniu w dniu 12 września 2014 roku, na podstawie sprawozdań meczowych, 
zweryfikowała wyniki meczów mistrzowskich seniorów, juniorów starszych, juniorów młodszych, trampkarzy, 
młodzików sezonu 2014/2015 oraz Pucharu Polski. 

 
1)  Puchar Polski 
 

lp termin IV Runda Pucharu Polski PPN Kraków wynik 

58 03 września 2014 g.18:00 TS Węgrzce  
Nowa Proszowianka 

Proszowice  
1:1       k.2:4 

59 03 września 2014 g.17:00 Orzeł Iwanowice  Świt Krzeszowice  3:0 wo. 

60 03 września 2014 g.17:00 Spartak Charsznica  Prądniczanka Kraków  0:5 

61 03 września 2014 g.17:00 Sokół Kocmyrzów  Zieleńczanka Zielonki  1:1       k.1:3 

62 02 września 2014 g.17:00 Czarni 03 Grzegorzowice  Jutrzenka Giebułtów  0:4 

63 03 września 2014 g.17:00 
Płomień 2010 
Jerzmanowice  

Clepardia Kraków  1:3 

64 03 września 2014 g.17:00 Garbarnia II Kraków  Podgórze Kraków  5:1 

65 03 września 2014 g.17:00 AP Kmita Zabierzów  Skawinka Skawina  0:3 

66 03 września 2014 g.17:00 Pozowianka Pozowice  Borek Kraków  0:6 

67 03 września 2014 g.17:00 
Radziszowianka 

Radziszów  
Orzeł Piaski Wielkie Kraków 1:0 
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68 03 września 2014 g.17:00 Lotnik Kryspinów  Wiślanie Jaśkowice  3:4 

69 02 września 2014 g.17:00 Błękitni Modlnica  Cracovia II Kraków  2:4 

70 03 września 2014 g.17:00 Piast Wołowice  Prokocim Kraków  3:5 

 
1) Mecz LKS „ Orzeł” Iwanowice –  GKS „Świt” Krzeszowice zweryfikowany 3:0 wo. na korzyść drużyny LKS „ 
Orzeł” Iwanowice z powodu braku drużyny gości. 
 
Awans do V rundy Pucharu Polski na szczeblu PPN Kraków uzyskały drużyny : MKS „Nowa Proszowianka” 
Proszowice, LKS „Orzeł” Iwanowice, KS „Prądniczanka” Kraków, LKS „Zieleńczanka” Zielonki, LKS „Jutrzenka” 
Giebułtów, KS „Clepardia” Kraków, RKS „Garbarnia” II Kraków, TKS „Skawinka” Skawina, KS „Borek” Kraków, LKS 
„Radziszowianka” Radziszów, LKS „Wiślanie” Jaśkowice, MKS „Cracovia” II  S.A. Kraków, KKS „Prokocim” Kraków. 
 
2. Mecze mistrzowskie 
 
Klasa A Kraków III 
 
zawody z dnia 6/7 września 2014 r. 
 
1) Mecz LKS „Tęcza” Piekary – PKS „Cedronka” Wola Radziszowska 2:0 zweryfikowany 3:0 wo. na korzyść drużyny 
LKS „Tęcza” Piekary z powodu braku od 72 minuty meczu zawodnika młodzieżowego  w drużynie gości. 
 
Na podstawie §15 ust.5 pkt. s Regulaminu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo IV ligi i niższych klas MZPN na 
sezon rozgrywkowy 2014/2015 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny PKS 
„Cedronka”  Wola Radziszowska z powodu mniejszej od wymaganej w części meczu liczby zawodników 
młodzieżowych w drużynie gości.  
                                                                                                                                                                                                      
Klasa B Kraków II 
 
zawody z dnia 6/7 września 2014 r. 
 
1) Mecz LKS „Wisła” Rząska – KS „Polonia” Promos Kraków 2:6 zweryfikowany 3:0 wo. na korzyść drużyny LKS 
„Wisła” Rząska z powodu gry nieuprawnionego zawodnika.  
 
Na podstawie §15 ust.5 pkt.  g Regulaminu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo IV ligi i niższych klas MZPN na 
sezon rozgrywkowy 2014/2015 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny KS „Polonia” 
Promos Kraków z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gości. (Łazęcki Łukasz – niewpisany do 
protokołu meczowego) 
 
2) Mecz LKS „Potok” Więckowice – LKS „Błękitni” II Modlnica przerwany w 84 minucie przy stanie 3:2 
zweryfikowany 3:0 wo. na korzyść drużyny LKS „Potok” Więckowice z powodu opuszczenia boiska do gry przed 
zakończeniom zawodów przez drużynę gości. 
 
Na podstawie §15 ust.5 pkt. i Regulaminu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo IV ligi i niższych klas MZPN na 
sezon rozgrywkowy 2014/2015 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny LKS 
„Błękitni” II Modlnica z powodu opuszczenia boiska do gry przed zakończeniom zawodów przez drużynę gości. 
 
Klasa C Kraków I 
 
zawody z dnia 6/7 września 2014 r. 
 
1) Mecz PKS „Sankowia” Sanka – TS Węgrzce II zweryfikowany 3:0 wo. na korzyść drużyny PKS „Sankowia” Sanka 
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 2014/2015 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny TS Węgrzce 
II z powodu niestawienia się do zawodów drużyny gości. 
 
Klasa C Kraków II 
 
zawody z dnia 6/7 września 2014 r. 
 
1) Mecz GKS „Świt” II Krzeszowice –  LKS „Niegoszowianka” Niegoszowice 4:3 zweryfikowany 0:3 wo. na korzyść 
drużyny LKS „Niegoszowianka”  Niegoszowice z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gospodarzy.  
 
Na podstawie §15 ust.5 pkt. g Regulaminu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo IV ligi i niższych klas MZPN na 
sezon rozgrywkowy 2014/2015 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny GKS „Świt” 
II Krzeszowice z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gospodarzy (Dzidek Jakub – zgłoszony do  
innego klubu) 
 
zawody z dnia 10 września 2014 r. 
 
1) Mecz LKS „Wisła” Czernichów – GKS „Świt” II Krzeszowice zweryfikowany 3:0 wo. na korzyść drużyny LKS 
„Wisła” Czernichów 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 2014/2015 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny GKS „Świt” 
II Krzeszowice z powodu niestawienia się do zawodów drużyny gości 
 
2) Drużyna GKS „Świt” Krzeszowice na wniosek klubu zostaje wycofana z dniem 10.09.2014 r.  z rozgrywek Klasy 
C Kraków II ( wyniki tej drużyny zostały anulowane). 
 
I Liga Okręgowa Juniorów Starszych 
 
zawody z dnia 5 września 2014 r. 
 
1) Mecz KS „Borek” Kraków – LKS Rudnik 5:0 zweryfikowany 0:3 wo. na korzyść drużyny LKS Rudnik z powodu gry 
nieuprawnionego zawodnika w drużynie gospodarzy. 
 
Na podstawie §15 ust.5 pkt. g Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy  i 
młodzików MZPN  na sezon rozgrywkowy 2014/2015  zawody zostają zweryfikowane jako walkower na 
niekorzyść drużyny KS „Borek”  Kraków z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gospodarzy 
(Zagórski Aleksander – nieuprawniony do gry). 
 
II Liga  Okręgowa Juniorów Młodszych Gr. III  
 
zawody z dnia 9 września 2014 r. 
 
1) Mecz LKS „Orzeł” Iwanowice – KS „Bibiczanka” Bibice 7:0 zweryfikowany 7:0 wo. na korzyść drużyny LKS 
„Orzeł”  Iwanowice z powodu gry nieuprawnionych zawodników w drużynie gości. 
 
Na podstawie §15 ust.5 pkt. g Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy  i 
młodzików MZPN  na sezon rozgrywkowy 2014/2015  zawody zostają zweryfikowane jako walkower na 
niekorzyść drużyny KS „Bibiczanka”  Bibice z powodu gry nieuprawnionych zawodników w drużynie gości 
(Miśkiewicz Krzysztof, Żarek Jakub, Bielowicz Michał – nieuprawnieni do gry). 
 
I Liga Okręgowa Trampkarzy Gr. I 
 
zawody z dnia 6/7 września 2014 r. 
 
1) Mecz Siemacha-Progres Kraków – KS „Dalin” Myślenice 5:0 zweryfikowany 0:3 wo na korzyść drużyny KS 
„Dalin” Myślenice z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gospodarzy. 



 
Na podstawie §15 ust.5 pkt. g Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy  i 
młodzików MZPN  na sezon rozgrywkowy 2014/2015  zawody zostają zweryfikowane jako walkower na 
niekorzyść drużyny Siemacha-Progres Kraków z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gospodarzy 
(Ciężkowski Dorian – nieuprawniony do gry). 
 
I Liga Okręgowa Trampkarzy Gr. II 
 
zawody z dnia 6/7 września 2014 r. 
 
1) Mecz PKS „Jadwiga” Kraków – Siemacha-Progres II Kraków 1:4 zweryfikowany 3:0 wo. na korzyść drużyny PKS 
„Jadwiga”  Kraków z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gości.  
 
Na podstawie §15 ust.5 pkt. g Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy  i 
młodzików MZPN na sezon rozgrywkowy 2014/2015  zawody zostają zweryfikowane jako walkower na 
niekorzyść drużyny Siemacha-Progres II Kraków z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gości 
(Urban Damian – nieuprawniony do gry). 
 
II Liga Okręgowa Trampkarzy Gr. I 
 
zawody z dnia 6/7 września 2014 r. 
 
1) Mecz KKS „Prokocim” Kraków – KS „Pcimianka” Pcim 0:2 zweryfikowano 0:3 wo. na korzyść drużyny KS 
„Pcimianka”  Pcim z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gospodarzy. 
 
Na podstawie §15 ust.5 pkt. g Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy  i 
młodzików MZPN  na sezon rozgrywkowy 2014/2015  zawody zostają zweryfikowane jako walkower na 
niekorzyść drużyny KKS „Prokocim”  Kraków z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gospodarzy 
(Seweryn Adam – nieuprawniony do gry). 
 
III Liga Okręgowa Trampkarzy Gr. III 
 
zawody z dnia 6/7 września 2014 r. 
 
1) Mecz DTS „Tramwaj” Kraków – KS „Bieżanowianka” Kraków zweryfikowany 0:3 wo. na korzyść drużyny KS 
„Bieżanowianka” Kraków z powodu braku drużyny gospodarzy. 
 
Na podstawie §15 ust.5 pkt. b Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy  i 
młodzików MZPN na sezon rozgrywkowy 2014/2015  zawody zostają zweryfikowane jako walkower na 
niekorzyść drużyny Tramwaj Kraków z powodu nie stawienia się niestawienia się do zawodów drużyny 
gospodarzy. 
 
III Liga Okręgowa Trampkarzy Gr. IV 
 
zawody z dnia 6/7 września 2014 r. 
 
1) Mecz PKS „Cedronka” Wola Radziszowska – WLKS „Krakus” II Swoszowice zweryfikowany 3:0 wo. na korzyść 
drużyny PKS „Cedronka”  Wola Radziszowska z powodu braku kart zdrowia zawodników drużyny gości. 
 
Na podstawie §9 ust.7 i  §15 ust.5 pkt. h Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy  
i młodzików MZPN na sezon rozgrywkowy 2014/2015  zawody zostają zweryfikowane jako walkower na 
niekorzyść drużyny WLKS „Krakus” II Swoszowice z powodu niespełnienia przepisów o opiece lekarskiej drużyny 
gości (braku kart zdrowia). 
 
III Liga Okręgowa Młodzików Gr. I 
 
zawody z dnia 6/7 września 2014 r. 
 
1) Mecz LKS „Sokół” Kocmyrzów – AP Gołcza przerwany w 24 minucie przy stanie 0:1 na korzyść drużyny AP 



Gołcza z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych (silne opady deszczu i wyładowania atmosferyczne) 
zostanie dokończony w innym terminie. Termin zostanie podany przez KG PPN Kraków. 
 
2) Mecz LKS Niedźwiedź – KS „Michałowianka” Michałowice  zweryfikowany 3:0 wo na korzyść drużyny LKS 
Niedźwiedź z powodu braku drużyny gości. 
 
Na podstawie §15 ust.5 pkt. b Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy                          
i młodzików MZPN na sezon rozgrywkowy 2014/2015  zawody zostają zweryfikowane jako walkower na 
niekorzyść drużyny KS „Michałowianka” Michałowice z powodu niestawienia się do zawodów drużyny gości. 
 
3) Mecz MKS „Pogoń” Miechów – LKS „Kosynierzy” Łuczyce 9:0 zweryfikowany 9:0 wo. na korzyść drużyny MKS 
„Pogoń”  Miechów z powodu gry nieuprawnionych zawodników w drużynie gości. 
 
Na podstawie §15 ust.5 pkt. g Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy                             
i młodzików MZPN na sezon rozgrywkowy 2014/2015  zawody zostają zweryfikowane jako walkower na 
niekorzyść drużyny LKS „Kosynierzy” Łuczyce z powodu gry nieuprawnionych zawodników w drużynie gości. 
 
III Liga Okręgowa Młodzików Gr. II 
 
zawody z dnia 6/7 września 2014 r. 
 
1) Mecz Salos Kraków – LKS „Lotnik” Kryspinów  zweryfikowany 0:3 wo. na korzyść drużyny LKS „Lotnik” 
Kryspinów z powodu braku kart zdrowia zawodników drużyny gospodarzy. 
 
Na podstawie §9 ust.7 i  §15 ust.5 pkt. h Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy  
i młodzików MZPN na sezon rozgrywkowy 2014/2015  zawody zostają zweryfikowane jako walkower na 
niekorzyść drużyny Salos Kraków z powodu niespełnienia przepisów o opiece lekarskiej drużyny gości (braku kart 
zdrowia). 
 
2) Mecz KS „Piast” Wołowice – MTS „Piast” II Skawina 2:3 zweryfikowany 0:3 wo. na korzyść drużyny MTS „Piast” 
II Skawina z powodu gry nieuprawnionych zawodników w drużynie gospodarzy. 
 
Na podstawie §15 ust.5 pkt. g Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy                             
i młodzików MZPN  na sezon rozgrywkowy 2014/2015  zawody zostają zweryfikowane jako walkower na 
niekorzyść drużyny KS „Piast” Wołowice z powodu gry nieuprawnionych zawodników w drużynie gospodarzy 
(Mogiła Paweł, Witek Dawid – niezgłoszeni do gry, Obrał Kamil – zgłoszony do innego klubu). 
 
III Liga Okręgowa Młodzików Gr. III 
 
zawody z dnia 8 września 2014 r. 
 
1) Mecz LKS Libertów – WLKS „Krakus” II Swoszowice zweryfikowany 3:0 wo. na korzyść dla drużyny LKS Libertów 
z powodu braku kart zdrowia zawodników drużyny gości. 
 
Na podstawie §9 ust.7 i  §15 ust.5 pkt. h Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy  
i młodzików MZPN na sezon rozgrywkowy 2014/2015  zawody zostają zweryfikowane jako walkower na 
niekorzyść drużyny WLKS „Krakus” II Swoszowice z powodu niespełnienia przepisów o opiece lekarskiej drużyny 
gości (braku kart zdrowia). 
 
III Liga Okręgowa Młodzoków Gr. IV 
 
zawody z dnia 6/7 września 2014 r. 
 
1) Mecz KS „Podgórze” Kraków – KS „Armatura” II Kraków 6:1 zweryfikowano 6:0 wo. na korzyść drużyny KS 
„Podgórze”  Kraków z powodu gry nieuprawnionych zawodników w drużynie gości.  
 
Na podstawie §15 ust.5 pkt. g Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy                     
i młodzików MZPN na sezon rozgrywkowy 2014/2015  zawody zostają zweryfikowane jako walkower na 
niekorzyść drużyny KS „Armatura” II Kraków z powodu gry nieuprawnionych zawodników w drużynie gości 



(Stachurski Piotr, Furman Kamil, Momora Jan – niezgłoszeni do gry). 
 
2) Mecz KS „Victoria” Kraków – AP „Profi” Zielonki 0:17 zweryfikowany 0:17 wo. na korzyść AP „Profi” Zielonki z 
powodu gry nieuprawnionych zawodników w drużynie gospodarzy. 
 
Na podstawie §15 ust.5 pkt. g Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy                     
i młodzików MZPN na sezon rozgrywkowy 2014/2015  zawody zostają zweryfikowane jako walkower na 
niekorzyść drużyny KS „Victoria”  Kraków z powodu gry nieuprawnionych zawodników w drużynie gospodarzy. 
 
zawody z dnia 9 września 2014 r. 
 
1) Mecz KS „Armatura” II Kraków –  KS „Płaszowianka” Kraków 2:2 zweryfikowany 0:3 wo. na korzyść drużyny KS 
„Płaszowianka”  Kraków z powodu gry nieuprawnionych zawodników w drużynie gospodarzy.  
 
Na podstawie §15 ust.5 pkt. g Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy                           
i młodzików MZPN na sezon rozgrywkowy 2014/2015  zawody zostają zweryfikowane jako walkower na 
niekorzyść drużyny KS „Armatura” II Kraków z powodu gry nieuprawnionych zawodników w drużynie gospodarzy 
(Stachurski Piotr, Furman Kamil, Kopijka Michał – niezgłoszeni do gry, Cygan Szymon – nieuprawniony do gry). 
 

 
            Protokolant                                 Za Komisje Gier PPN Kraków                                                               
                                                                                                           
           Tomasz Kowal                                           Przewodniczący                                                                                                                                                                          
                                                                               Kazimierz Śliwiński 


