
 

Podokręg Piłki Nożnej Kraków 

Komisja Gier 

31-158 Kraków 

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

KOMUNIKAT nr 8 /2014/ KG 

z posiedzenia Komisji Gier PPN Kraków z dnia 9 maja 2014 r. 
 

Komisja Gier PPN Kraków na posiedzeniu w dniu 9 maja 2014 roku, na podstawie sprawozdań meczowych, 
zweryfikowała wyniki meczów mistrzowskich seniorów, juniorów starszych, juniorów młodszych, trampkarzy, 
młodzików sezonu 2013/2014. 

1. Mecze mistrzowskie 

Klasa Kraków A II 

KG PPN Kraków na wniosek WKS „Wawel"  zmienia miejsce rozegrania zawodów na boisko WKS „Wawel” w 
następujących terminach: 
- 24.05.2014 r. (sobota) - WKS „Wawel" - LOT Balice godz. 11.00 
- 31.05.2014 r. (sobota) - WKS "Wawel" - Iskra Radwanowie godz. 17.00 
- 07.06.2014 r. (sobota) - WKS „Wawel" - Dragon Szczyglice godz. 17.00 
- 21.06.2014 r. (sobota) - WKS „Wawel" - Bratniak Kraków godz. 17.00 

Klasa Kraków A III 

zawody z dnia 5/6 kwietnia 2014 r. 

1) Mecz PKS „Cedronka” Wola Radziszowska – LKS „Tęcza” Piekary zweryfikowany 0 -4 wo. dla LKS „Tęcza” 
Piekary – zostaje przywrócony wynik z boiska 2 : 4  dla LKS „Tęcza” Piekary. 
W związku z błędnym wpisem danych osobowych do systemu Extranet PZPN zostaje przywrócony wynik z 
boiska ( zawodnik uczestniczący w meczu w drużynie gospodarzy Michał  Leniarteki – uprawniony do gry). 

zawody z dnia 26/27  kwietnia 2014 r. 

1) Mecz WLKS „Krakus” Swoszowice – LKS „Iskra” Czułów odwołany z powodu złego stanu boiska.  

Klasa  Kraków B I 

zawody z dnia 26/27 kwietnia 2014 r. 

1) Mecz LKS „Spartak” Charsznica –KS „Wróżenice” Kraków 3:0 wo. dla drużyny LKS „Spartak” Charsznica 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. 

zawody z dnia 3/4 maja 2014 r. 

1)  Mecz LKS „Pogoń” Wronin – LKS „Maszycanka” Maszyce 3:1 zweryfikowany na 0:3 wo. dla drużyny LKS 
„Maszycanka” Maszyce powodu gry zawodnika nie posiadającego dowodu tożsamości w drużynie gospodarzy.  

Na podstawie §9 ust.10,12 i §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 „Pogoń” Wronin z powodu gry nieuprawnionego zawodnika (Makuła Tomasz – brak dowodu 
tożsamości). 
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2) Mecz LKS „Sparta” Skrzeszowice – KS „Wróżenice” Kraków 3:0 wo. dla drużyny LKS „Sparta” Skrzeszowice        
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 Wróżenice 
Kraków z powodu niestawienia się na zawody drużyny gości. 

Klasa Kraków B II 

zawody z dnia 12/13 kwietnia 2014 r. 

1) Mecz LKS „Błękitni” II Modlnica – LKS „Tonianka” Kraków 3:0 wo dla drużyny LKS „Błękitni” II Modlnica             
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 Tonianka 
Kraków z powodu niestawienia się na zawody drużyny gości. 

zawody z dnia 26/27 kwietnia 2014 r. 

2) Mecz SKS „Bratniak” II Kraków – KS „Płomień 2010” Jerzmanowice 3:0 wo dla drużyny SKS „Bratniak” 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 2013/2014 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść KS „Płomień 2010” 
Jerzmanowice z powodu niestawienia się na zawody drużyny gości. 

Klasa Kraków C I 

zawody z dnia 3/4 maja 2014 r. 

1) Mecz LKS „Strumyk” Jakubowice –  KS „Płomień 2010” II Jerzmanowice 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 KS 
„Płomień 2010” II Jerzmanowice z powodu niestawienia się na zawody drużyny gości. 

I Liga Juniorów Starszych 

zawody z dnia 3/4 maja 2014 r. 

1) Mecz MOSiR Bukowno – LKS „Czarni” Staniątki 3:0 wo. dla MOSiR Bukowno 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 „Czarni”  Staniątki z powodu nie zgłoszenia się na zawody drużyny gości. 
 

II Ekstraliga Juniorów Starszych 

zawody z dnia 26/27 kwietnia 2014 r. 

1) Mecz KS „Zwierzyniecki” Kraków – KS „Orzeł” Piaski Wielkie 3:0 zweryfikowany na 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 „Orzeł” Piaski Wielkie z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w 
drużynie gości (Sebastian Woszczek – nieuprawniony do gry).  

 



II Liga Juniorów Starszych 

zawody z dnia 26/27 kwietnia 2014 r. 

1) Mecz LKS „Słomniczanka” Słomniki – KS „Bronowianka” Kraków 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 KS „Bronowianka” Kraków z powodu niezgłoszenia się na zawody drużyny 
gości. 

I Liga  Juniorów Młodszych 

zawody z dnia 26/27 kwietnia 2014 r. 

1) Mecz LKS „Mogilany” – PKS „Jadwiga” Kraków odwołany z powodu złego stanu boiska. 

II Liga Juniorów Młodszych gr. A 

zawody z dnia 22 kwietnia 2014 r. 

1) Mecz KS „Bronowianka” Kraków – LKS „Orzeł 1948” Bębło 0:1 zweryfikowany na 0:3 wo. dla drużyny LKS 
„Orzeł 1948” Bębło 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 KS „Bronowianka” Kraków z powodu mniejszej niż 7 liczby zawodników w 
drużynie gospodarzy w wyniku czego zawody zostały przerwane. 

zawody z dnia 26/27 kwietnia 2014 r. 

1)  Mecz LKS „Orzeł” Iwanowice – UMKS „Olimpic” 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 UMKS „Olimpic” Kraków z powodu niezgłoszenia się na zawody drużyny gości. 

II Liga Juniorów Młodszych gr. B 

zawody z dnia 22 kwietnia 2014 r. 

1) Mecz KS „Orzeł” Piaski Wielkie – KS „Piast” Wołowice 2:2 zweryfikowany na 0:3 wo. z powodu gry 
nieuprawnionego zawodnika w drużynie gospodarzy. 

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 „Orzeł” Piaski Wielkie z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w 
drużynie gospodarzy (Sebastian Woszczek – nieuprawniony do gry).  

I Liga Trampkarzy 

zawody z dnia 16 maja 2014 r. 

1) Mecz AP „Kmita” Zabierzów – Siemacha - AS Progres II Kraków został na wniosek klubu przełożony z powodu 
powołania 4 zawodników z drużyny Siemacha - AS Progres II Kraków do kadry MZPN.  

Na podstawie §6 ust.22 Regulaminu rozgrywek Trampkarzy i młodzików PPN Kraków MZPN w sezonie 
rozgrywkowym 2013/2014 mecz w związku z powołaniem więcej niż trzech zawodników do kadry MZPN został 
przełożony na inny termin( Michał Zięba, Jakub Skrzyński, Michał Ożga, Dorian Ciężkowski). 



 

II Liga Trampkarzy 

zawody z dnia 22 kwietnia 2014 r. 

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

III Liga Trampkarzy gr. C 

zawody z dnia 22 kwietnia 2014 r. 

1) Mecz LKS „Pozowianka” Pozowice – LKS „Wisła” Jeziorzany 3:8 zweryfikowany na 0:8 wo. dla drużyny LKS 
„Wisła” Jeziorzany 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 w innym klubie). 

zawody z dnia 26/27 kwietnia 2014 r. 

1) Mecz PKS „Cedronka” Wola Radziszowska – KS „Orzeł” Piaski Wielkie Kraków 3:0 wo. dla drużyny PKS 
„Cedronka” Wola Radziszowska 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 „Orzeł” 
Piaski Wielkie z powodu niezgłoszenia się na zawody drużyny gości. 

II Liga Młodzików 

zawody z dnia 3/4 maja 2014 r. 

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

Liga Rezerw Młodzików 2002 

zawody z dnia 29 marca 2014 r. 

1) Mecz Siemacha - AS Progres IB Kraków – TS „Wisła” IB Kraków 0:3 zweryfikowany na 3:0 wo dla drużyny 
Siemacha - AS Progres IB Kraków z powodu gry nieuprawnionych zawodników 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 TS „Wisła” IB 
Kraków z powodu gry nieuprawnionych zawodników w drużynie gości. (Eryk Olejnik, Aleks Leśniak – 
nieuprawniony). 

zawody z dnia 12/13 kwietnia 2014 r. 

1) Mecz TS „Wisła” IB Kraków – Siemacha – Siemacha - AS Progres IB Kraków 1:0 zweryfikowany na  0:3 wo. dla 
Siemacha – Siemacha - AS Progres IB 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 TS „Wisła” IB 
Kraków z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gospodarzy. (Aleks Leśniak – nieuprawniony). 

III Liga Młodzików gr. B 

zawody z dnia 24 kwietnia 2014 r. 

1) Mecz UMKS „Olimpic” Kraków – KS „Bronowianka” II Kraków 5:1 zweryfikowany na 0:3 wo. dla drużyny KS 
„Bronowianka” II 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 UMKS 
„Olimpic” Kraków z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gospodarzy (Michał Zaranek – 
nieuprawniony ).   

zawody z dnia 26/27 kwietnia 2014 r. 

1)  Mecz KS „Bronowianka” II Kraków – KS „Nadwiślan” Kraków 0:3 wo. dla drużyny KS „Nadwiślan” 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 KS 
„Bronowianka” II Kraków z powodu zgłoszenia się mniejszej niż 7 liczby zawodników w drużynie gospodarzy w 
wyniku czego zawody nie odbyły się. 

III Liga Młodzików gr. C 

zawody z dnia  12/13 kwietnia 2014 r. 

1) Mecz LKS „Kaszowianka” Kaszów – WLKS „Krakus” Swoszowice 11:0 zweryfikowany na  0:3 wo dla drużyny 
WLKS „Krakus” Swoszowice 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 
„Kaszowianka” Kaszów z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gospodarzy (Patryk Rosek– 
nieuprawniony). 

zawody z dnia 22 kwietnia 2014 r. 

1) Mecz LKS „Wisła” Jeziorzany – KS „Piast” Wołowice 0:15 zweryfikowany na 0:15 wo. dla drużyny KS „Piast” 
Wołowice z powodu gry nieuprawnionych zawodników 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 nieuprawnionych zawodników w drużynie gospodarzy (Patryk Pernal, Bartłomiej 
Korczek, Bartosz Rosek– nieuprawnieni). 

2) Mecz WLKS „Krakus” Swoszowice – RKS „Iskra” Krzęcin 3:0 wo. dla drużyny WLKS „Krakus” Swoszowice            
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 RKS „Iskra” 
Krzęcin z powodu niezgłoszenia się na zawody drużyny gości. 

 

            Protokolant                                 Za Komisje Gier PPN Kraków                                                               
                                                                                                           
           Tomasz Kowal                                           Przewodniczący                                                                                                                                                                          
                                                                               Kazimierz Śliwiński 


