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KOMUNIKAT nr 30 /2014/ KG 

z posiedzenia Komisji Gier PPN Kraków z dnia 10 października 2014 r. 
 

Komisja Gier PPN Kraków na posiedzeniu w dniu 10 października 2014 roku, na podstawie sprawozdań 
meczowych, zweryfikowała wyniki meczów mistrzowskich seniorów, juniorów starszych, juniorów młodszych, 
trampkarzy, młodzików sezonu 2014/2015. 

 
1)  Mecze Mistrzowskie 
 
Klasa A Kraków II 
 
zawody z dnia 23/24 sierpnia 2014 r. 
 
1) Mecz KS „Zwierzyniecki” Kraków –  KS „Armatura” Kraków 0:0 zweryfikowany 3:0 wo. na korzyść drużyny               
KS „Zwierzyniecki” Kraków z powodu gry zawodnika wykluczonego z PZPN. 
 
Na podstawie §18 ust.19 i  §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 „Armatura” Kraków z powodu gry zawodnika wykluczonego z PZPN w drużynie gości (Krzysztof Filipczak  
- wykluczony z PZPN). 
 
 
Klasa A Kraków III 
 
zawody z dnia 27/28 września 2014 r. 
 
1) Mecz KS „Podgórze” II Kraków – LKS „Iskra” Czułów zweryfikowany 3:0 wo. na korzyść drużyny KS „Podgórze” 
II Kraków 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 LKS „Iskra” 
Czułów z powodu niestawienia się do zawodów drużyny gości. 
 
 
II Liga Okręgowa Juniorów Starszych Gr. I 
 
zawody z dnia 4/5 października 2014 r. 
 
1) Mecz LKS „Zieleńczanka” Zielonki – LKS „ Juvenia” Prandocin zweryfikowany 3:0 wo. na korzyść drużyny LKS 
„Zieleńczanka”  Zielonki 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 LKS „ Juvenia” Prandocin z powodu niestawienia się do zawodów drużyny gości. 
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II Liga Okręgowa Juniorów Starszych Gr. II 
 
zawody z dnia 20/21 września 2014 r. 
 
1) Mecz PKS „Cedronka” Wola Radziszowska – LKS „Orlęta” Rudawa zweryfikowany 3:0 wo. na korzyść drużyny 
PKS „Cedronka” Wola Radziszowska 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 LKS „Orlęta” Rudawa z powodu niestawienia się do zawodów drużyny gości. 
 
II Liga Okręgowa Juniorów Młodszych Gr. III 
 
zawody z dnia 4/5 października 2014 r. 
 
1) Mecz LKS „Gajowianka” Gaj –  KS „Armatura” Kraków 1:11 zweryfikowany 0:11 wo. na korzyść drużyny KS 
„Armatura”  Kraków z powodu gry nieuprawnianego 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 LKS „Gajowianka” Gaj z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gospodarzy 
(Hubert Gadzała– niezgłoszony). 
 
II Liga Okręgowa Trampkarzy Gr. I 
 
zawody z dnia 13/14 września 2014 r. 
 
1) Mecz KKS „Prokocim” Kraków - KS „Borek” Kraków z dnia 13.09.2014 r. – zostanie wyznaczony nowy termin  
rozegrania zawodów. 
 
Komisja Gier PPN Kraków po rozpatrzeniu pism od klubów KKS „Prokocim” Kraków i KS „Borek” Kraków oraz na 
podstawie §14 ust.17 i  §14 ust.18 Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy                        
i młodzików MZPN  na sezon rozgrywkowy 2014/2015  zostanie wyznaczony nowy termin rozegrania zawodów     
z dnia 13 września 2014 r. pomiędzy KKS „Prokocim” Kraków i KS „Borek” Kraków. 
 
zawody z dnia 4/5 października 2014 r. 
 
1) Mecz KS „Armatura”  Kraków – UKS „Trójka” Myślenice zweryfikowany 0:3 wo. na korzyść drużyny UKS 
„Trójka” Myślenice 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 KS „Armatura”  Kraków z powodu niestawienia się do zawodów drużyny gospodarzy. 
 
 
III Liga Okręgowa Trampkarzy Gr. I 
 
zawody z dnia 4/5 października 2014 r. 
 
1) Mecz LKS „Orzeł” Iwanowice –  TS Węgrzce zweryfikowany  3:0 wo. na korzyść drużyny LKS „Orzeł”  Iwanowice 
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 TS Węgrzce z powodu niestawienia się do zawodów drużyny gości. 
 
 
 
 



III Liga Okręgowa Trampkarzy Gr. II 
 
zawody z dnia 4/5 października 2014 r. 
 
1) Mecz GKS „Świt” Krzeszowice  – LKS „Kaszowianka” Kaszów zweryfikowany  3:0 wo.  na korzyść drużyny GKS 
„Świt” Krzeszowice 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 LKS „Kaszowianka” Kaszów z powodu niestawienia się do zawodów drużyny gości. 
 
2) Mecz LKS „Niegoszowianka” Niegoszowice – KS „Alfa” Morawica 7:0  zweryfikowany 7:0 wo. z powodu 
zdekompletowania drużyny gości. 
 
Na podstawie §15 ust.5 pkt. i Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy                        
i młodzików MZPN  na sezon rozgrywkowy 2014/2015 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na 
niekorzyść drużyny KS „Alfa” Morawica z powodu mniejszej niż 7 liczby zawodników w drużynie gości w wyniku 
czego zawody zostały przerwane. 
 
III Liga Okręgowa Trampkarzy Gr. III 
 
zawody z dnia 4/5 października 2014 r. 
 
1) Mecz KS „Borek” II Kraków –KS „ Albertus” Kraków 7:1 zweryfikowany 7:0 wo. na korzyść drużyny KS „Borek” II 
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 KS „ Albertus” Kraków z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gości (Dawid 
Sokół – nieuprawniony do gry). 
 
III Liga Okręgowa Młodzików Gr. II 
 
zawody z dnia 1 października 2014 r. 
 
1) Mecz LKS „Kaszowianka” Kaszów – LKS „Lotnik” Kryspinów przerwany w 40 minucie przy stanie 2:0 z powodu 
złych warunków atmosferycznych. Termin dokończenia meczu zostanie  wyznaczony przez KG PPN Kraków.  
 
2) Mecz PKS „Sankowia”  Sanka – Salos Kraków 2:4 zweryfikowany 3:0 wo. na korzyść drużyny PKS „Sankowia”   
Sanka 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 Salos Kraków z powodu gry nieuprawnionych zawodników w drużynie gości . 
 
 
III Liga Okręgowa Młodzików Gr. III 
 
zawody z dnia 4/5 października 2014 r. 
 
1) Mecz LKS „Gajowianka” Gaj –  KS „Armatura” Kraków 0:26 zweryfikowany 0:26 wo. na korzyść drużyny                      
KS „Armatura” Kraków z powodu gry nieuprawnionych zawodników w drużynie gospodarzy. 
 
Na podstawie §15 ust.5 pkt. g i §7 ust.4d  Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, 
trampkarzy  i młodzików MZPN na sezon rozgrywkowy 2014/2015 zawody zostają zweryfikowane jako walkower 
na niekorzyść drużyny LKS „Gajowianka” Gaj z powodu gry nieuprawnionych zawodników w drużynie gospodarzy 
(Grzegorz Kurli, Kacper Wróbel, Maksymilian Piech, Artur Kurlit – nieuprawnienie do gry). 
 
 
 



III Liga Okręgowa Młodzików Gr. IV 
 
zawody z dnia 6 października 2014r. 
 
1) Mecz GrzegórzkiGo! –  KS „Zwierzyniecki” Kraków 1:6 zweryfikowano 3:0 wo. na korzyść  drużyny 
GrzegórzkiGo!   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 KS „Zwierzyniecki” Kraków z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gości 
(Patryk Dudek – niezgłoszony). 
 
            Protokolant                                 Za Komisje Gier PPN Kraków                                                               
                                                                                                           
           Tomasz Kowal                                           Przewodniczący                                                                                                                                                                          
                                                                               Kazimierz Śliwiński 

 
 


