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Podokręg Piłki Nożnej Kraków 

 Komisja Gier 

31-158 Kraków 

ul. Solskiego 1             ppnkrakow@mzpnkrakow.pl , tel /fax  12 632 68 00 
 

 

 

KOMUNIKAT nr 11 /2016/ KG 

z posiedzenia Komisji Gier PPN Kraków z dnia 3 czerwca 2016 r. 

Komisja Gier PPN Kraków na posiedzeniu w dniu 3 czerwca 2016 roku, na podstawie sprawozdań meczowych, 
zweryfikowała wyniki meczów mistrzowskich seniorów, juniorów starszych, juniorów młodszych, trampkarzy, 
młodzików sezonu 2015/2016. 

  
I. Zawody Mistrzowskie 
 
Kraków Klasa A-3 

zawody z dnia 23/24 kwietnia 2016 r. 

1) Mecz LKS „Nadwiślan” Rusocice – LKS „Iskra” Czułów przerwany w 38 min.  - zweryfikowany jako obustronny 
walkower. 
 
Na podstawie §15 ust.5 pkt. e Regulaminu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo IV ligi i niższych klas MZPN na 
sezon rozgrywkowy 2015/2016 jako walkower na niekorzyść drużyny LKS „Nadwiślan” Rusocice z powodu 
wtargnięcia na boisko publiczności i nie usunięcia jej w ciągu 5 minut przez służby porządkowe drużyny 
gospodarza  oraz na podstawie §15 ust.5 pkt. i i r Regulaminu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo IV ligi i niższych 
klas MZPN na sezon rozgrywkowy 2015/2016 jako walkower na niekorzyść drużyny LKS „Iskra” Czułów z powodu 
opuszczenia boiska przez drużynę gości przed zakończeniem zawodów oraz wtargnięcie kibiców drużyny gości na 
boisko co spowodowało przerwanie meczu i z tego powodu zawody zostały zakończone przed upływem 
ustalonego czasu gry.  
 
Kraków Klasa C-1 

zawody z dnia 28/29 maja 2016 r. 

1) Mecz LKS „Orzeł 1949” II Bębło –  PKS „Sankowia” Sanka zweryfikowany 3:0 wo. na korzyść drużyny LKS „Orzeł 
1949”  z powodu niestawienia się do zawodów drużyny gości. 
 
Na podstawie §15 ust.5 pkt. b Regulaminu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo IV ligi i niższych klas MZPN na 
sezon rozgrywkowy 2015/2016 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny PKS 
„Sankowia” Sanka z powodu niestawienia się do zawodów drużyny gości. 
 

I Liga Okręgowa Juniorów gr. 11 (awans) 

zawody z dnia 25/26 maja 2016 r. 

1) Mecz MKS „Nowa Proszowianka” Proszowice – LKS „Błękitni” Modlnica zweryfikowany 3:0 wo. na korzyść 
drużyny MKS „Nowa Proszowianka” Proszowice z powodu niestawienia się do zawodów drużyny gości. 
 
Na podstawie §15 ust.5 pkt. b Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy                                 
i młodzików MZPN na sezon 2015/2016 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny LKS 
„Błękitni” Modlnica z powodu niestawienia się do zawodów drużyny gości. 
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zawody z dnia 28/29 maja 2016 r. 

1) Mecz LKS „Błękitni” Modlnica – KS „Górnik” Wieliczka zweryfikowany 3:0 wo. na korzyść drużyny LKS „Błękitni” 
Modlnica z powodu niestawienia się do zawodów drużyny gości. 
 
Na podstawie §15 ust.5 pkt. b Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy                                 
i młodzików MZPN na sezon 2015/2016 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny KS 
„Górnik” Wieliczka z powodu niestawienia się do zawodów drużyny gości. 
 
I Liga Okręgowa Juniorów gr. 12 (spadek) 

zawody z dnia 21/22 maja 2016 r. 

1) Mecz LKS „Karpaty” Siepraw –  KS „Wiarusy” Igołomia 0:0 zweryfikowany 3:0 wo. na korzyść drużyny LKS 
„Karpaty” Siepraw z powodu zdekompletowania drużyny gości. 
 
Na podstawie §15 ust.5 pkt. i Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy                                 
i młodzików MZPN na sezon 2015/2016 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny KS 
„Wiarusy” Igołomia z powodu mniejszej niż 7 liczby zawodników w drużynie gości w wyniku czego zawody zostały 
przerwane. 
 
zawody z dnia 25/26 maja 2016 r. 

1) Mecz MGHKS „Bolesław” Bukowno – TKS „Skawinka” Skawina zweryfikowany 3:0 wo. na korzyść drużyny 
MGHKS „Bolesław” Bukowno z powodu niestawienia się do zawodów drużyny gości. 
 
Na podstawie §15 ust.5 pkt. b Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy                                 
i młodzików MZPN na sezon 2015/2016 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny TKS 
„Skawinka” Skawina z powodu niestawienia się do zawodów drużyny gości. 
 
zawody z dnia 28/29 maja 2016 r. 

1) Mecz UKS Sygneczów – SMS II Kraków zweryfikowany 3:0 wo. na korzyść drużyny UKS Sygneczów z powodu 
niestawienia się do zawodów drużyny gości. 
 
Na podstawie §15 ust.5 pkt. b Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy                                 
i młodzików MZPN na sezon 2015/2016 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny SMS 
II Kraków z powodu niestawienia się do zawodów drużyny gości. 
 
II Liga Okręgowa Juniorów Młodszych gr. 12 

zawody z dnia 28/29 maja 2016 r. 

1) Mecz KS „Wieczysta” Kraków – KS „Zwierzyniecki” Kraków 6:0 zweryfikowany 6:0 wo. na korzyść drużyny KS 
„Wieczysta” Kraków z powodu zdekompletowania drużyny gości. 
 
Na podstawie §15 ust.5 pkt. i Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy                                 
i młodzików MZPN na sezon 2015/2016 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny KS 
„„Zwierzyniecki” Kraków z powodu mniejszej niż 7 liczby zawodników w drużynie gości w wyniku czego zawody 
zostały przerwane. 
 
2) Mecz KS „Wanda” Kraków – KS „Orzeł” Piaski Wielkie Kraków zweryfikowany 3:0 wo. na korzyść drużyny KS 
„Wanda” Kraków z powodu niestawienia się do zawodów drużyny gości. 
 
Na podstawie §15 ust.5 pkt. b Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy                                 
i młodzików MZPN na sezon 2015/2016 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny KS 
„Orzeł” Piaski Wielkie Kraków z powodu niestawienia się do zawodów drużyny gości. 
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II Liga Okręgowa Trampkarzy gr. 11 

zawody z dnia 28/29 maja 2016 r.  

1) Mecz OKS „Słowik” Olkusz – LKS „Słomniczanka” Słomniki zweryfikowany 3:0 wo. na korzyść drużyny OKS 
„Słowik” Olkusz z powodu niestawienia się do zawodów drużyny gości. 
 
Na podstawie §15 ust.5 pkt. b Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy                                 
i młodzików MZPN na sezon 2015/2016 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny LKS 
„Słomniczanka” Słomniki z powodu niestawienia się do zawodów drużyny gości. 
 
II Liga Okręgowa Trampkarzy gr.13 

zawody z dnia 13 maja 2016 r. 

1) Mecz OSKF „Orzeł” Sidzina – KS „Pcimianka” Pcim 1:7 zweryfikowany 3:0 wo. na korzyść drużyny OSKF „Orzeł” 
Sidzina z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gości (komunikatem  nr 9/2016/KG  z dnia 20 maja 
2016 r.) – zostaje przywrócony wynik z boiska na korzyść drużyny KS „Pcimianka” Pcim. 
 
Komisja Gier PPN Kraków po otrzymaniu dodatkowej dokumentacji w sprawie wydanej w komunikacie  nr 
9/2016/KG z dnia 20 maja 2016 r. postanowiła anulować weryfikację i przywrócić wynik z boiska 1:7 na korzyść 
drużyny KS „Pcimianka” Pcim. 
 
III Liga Okręgowa Trampkarzy gr. 12 

zawody z dnia 20 maja 2016 r. 

1) Mecz KS „Bronowianka” II (dz) Kraków – KS „Orzeł” Piaski Wielkie Kraków 0:6 zweryfikowany 0:6 wo. na korzyść 
drużyny KS „Orzeł” Piaski Wielkie Kraków 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 2015/2016 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny KS 
„Bronowianka” II (dz) Kraków z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gospodarzy (Alecja Wett – 
nieuprawniona)  
 
2) Mecz KS „Zwierzyniecki” Kraków – KS „Armatura” Kraków 0:5 zweryfikowany 0:5 wo. na korzyść drużyny KS 
„Armatura” Kraków z powodu zdekompletowania drużyny gospodarzy. 
 
Na podstawie §15 ust.5 pkt. i Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy                                 
i młodzików MZPN na sezon 2015/2016 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny KS 
„„Zwierzyniecki” Kraków z powodu mniejszej niż 7 liczby zawodników w drużynie gospodarzy w wyniku czego 
zawody zostały przerwane. 
 

zawody z dnia 25 maja 2016 r. 

1) Mecz LKS „Błękitni” Modlnica – KS „Zwierzyniecki” Kraków 4:0 zweryfikowany 4:0 wo. na korzyść drużyny LKS 
„Błękitni” Modlnica z powodu zdekompletowania drużyny gości. 
 
Na podstawie §15 ust.5 pkt. i Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy                                 
i młodzików MZPN na sezon 2015/2016 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny KS 
„„Zwierzyniecki” Kraków z powodu mniejszej niż 7 liczby zawodników w drużynie gości w wyniku czego zawody 
zostały przerwane. 
 
III Liga Okręgowa Młodzików gr. 13 

1) Drużyna Dąbski KS Kraków zostaje decyzją KG PPN Kraków wykluczona z rozgrywek III Ligi Okręgowej 
Młodzików gr. 13 z powodu trzykrotnej weryfikacji meczu jako walkower z powodu niestawienia się na zawody. 
 
Na podstawie §15 ust.2 Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy  i młodzików 
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MZPN na sezon 2015/2016 drużyna Dąbski KS Kraków zostaje wycofana z rozgrywek z powodu nie rozegrania z 
własnej winy trzech wyznaczonych spotkań w czasie ich trwania. 
 
 
            Protokolant                                 Za Komisje Gier PPN Kraków                                                               
                                                                                                           
           Tomasz Kowal                                           Przewodniczący                                                                                                                                                                          
                                                                               Kazimierz Śliwiński 
 
 
Pouczenie: 
* Od powyższego orzeczenia stronie/stronom przysługuje prawo do złożenia odwołania do Związkowej Komisji 
Odwoławczej MZPN za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (KG PPN Kraków) w terminie 7 dni od dnia 
opublikowania Niniejszego orzeczenia, po wpłaceniu kaucji pieniężnej w wysokości określonej w Uchwale         
nr 14/Z/2015 z dnia 23 lipca 2015 roku zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie.  
Kaucję należy uiścić na rachunek bankowy Małopolskiego Związku Piłki Nożnej. 
 
Na podstawie §24 ust.4 Regulaminu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo IV ligi i niższych klas MZPN na sezon 
rozgrywkowy 2015/2016 komunikat KG PPN Kraków może zostać przesłany na wskazany adres e-mailowy. 
 
Na podstawie §24 ust.5 Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy  i młodzików 
MZPN na sezon rozgrywkowy 2015/2016  komunikat KG PPN Kraków może zostać przesłany na wskazany adres 
e-mailowy. 
 


