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Podokręg Piłki Nożnej Kraków 

 Komisja Gier 

31-216 Kraków 

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

 
 
 

KOMUNIKAT nr 15 / 2018 / KG 

z posiedzenia Komisji Gier PPN Kraków z dnia 24 maja 2018 r. 

Komisja Gier PPN Kraków na posiedzeniu w dniu 24 maja 2018 roku podjęła poniższe decyzje dotyczące 
rozgrywek seniorskich i młodzieżowych w rundzie wiosennej sezonu 2017 / 2018   

 
Rozgrywki Mistrzowskie 

Kraków Klasa A – 3 

Zawody z dnia 2018-05-20 

1) Mecz Libertów – Cedronka Wola Radziszowska 0:4 zweryfikowany 0:4 wo na korzyść drużyny Cedronka 
Wola Radziszowska z powodu zdekompletowania się drużyny gospodarzy. 
 
Na podstawie §15 ust.5 pkt. i Regulaminu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo IV ligi i niższych klas MZPN na 
sezon rozgrywkowy 2017/2018 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny Libertów 
z powodu mniejszej niż 7 liczby zawodników w drużynie w wyniku czego zawody zostały przerwane. 
 

Kraków Klasa C – 3 

Zawody z dnia 2018-05-20 

1) Mecz Lotnik II Kryspinów – Piast II Wołowice zweryfikowany 3:0 wo na korzyść drużyny Lotnik II Kryspinów  
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 2017/2018 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny Piast II 
Wołowice z powodu niestawienia się do zawodów. 
 
2) Drużyna Piast II Wołowice zostaje na podstawie §15 ust.2  Regulaminu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo IV 
ligi i niższych klas MZPN na sezon rozgrywkowy 2017/2018 wykluczona z rozgrywek Klasa c grupa 3  (trzykrotne 
niestawienia się do zawodów z winy klubu). 
Pozostałe do rozegrania zawody drużyny Piast II Wołowice zostają na podstawie §15 ust.4 pkt. b Regulaminu 
rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo IV ligi i niższych klas MZPN na sezon rozgrywkowy 2017/2018 zweryfikowane 
jako walkower 3:0 dla drużyny przeciwnej. 
 
3) Mecz Nadwiślan II Rusocice – Sankowia Sanka zweryfikowany 3:0 wo na korzyść drużyny Nadwiślan II Rusocice 
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 2017/2018 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny Sankowia 
Sanka z powodu niestawienia się do zawodów. 
 

I Liga Okręgowa Juniorów gr. 11 

Zawody z dnia 2018-05-20 
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1) Mecz Zwierzyniecki Kraków – Grębałowianka Kraków 1:12 zweryfikowany 0:12 wo na korzyść drużyny 
Grębałowianka Kraków z powodu zdekompletowania się drużyny gospodarzy. 
 
Na podstawie §15 ust.5 pkt. i Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy i 
młodzików MZPN na sezon 2017/2018 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny 
Zwierzyniecki Kraków z powodu mniejszej niż 7 liczby zawodników w drużynie w wyniku czego zawody zostały 
przerwane. 
 

EkstraLiga Okręgowa Juniorów Młodszych 

Zawody z dnia 2018-05-20 

1) Mecz KS Olkusz – Prokocim Kraków zweryfikowany 3:0 wo na korzyść drużyny KS 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 2017/2018 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny 
Prokocim Kraków z powodu niestawienia się do zawodów. 
 

I Liga Okręgowa Juniorów Młodszych gr.11 

Zawody z dnia 2018-05-19 

1) Mecz AP Gołcza – Niedźwiedź zweryfikowany 3:0 wo na korzyść drużyny AP Gołcza 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 2017/2018 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny 
Niedźwiedź z powodu niestawienia się do zawodów. 
 

I Liga Okręgowa Juniorów Młodszych gr.12 

Zawody z dnia 2018-05-20 

1) Mecz Iskra Czułów – AP Kmita Zabierzów zweryfikowany 0:3 wo na korzyść drużyny AP Kmita Zabierzów z 
powodu niestawienia się do zawodów drużyny gospodarzy. 
 
Na podstawie §15 ust.5 pkt. b Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy i 
młodzików MZPN na sezon 2017/2018 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny 
Iskra Czułów z powodu niestawienia się do zawodów. 
 

II Liga Okręgowa Trampkarzy gr. 11 

Zawody z dnia 2018-05-19 

1) Mecz NAS Wanda Kraków – AP Michałowice zweryfikowany 3:0 wo na korzyść drużyny NAS Wanda Kraków 
z powodu niestawienia się dpo zawodów drużyny gości. 
 
Na podstawie §15 ust.5 pkt. b Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy i 
młodzików MZPN na sezon 2017/2018 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny 
AP Michałowice z powodu niestawienia się do zawodów. 
 

I Liga Okręgowa Młodzików gr. 12 

Zawody z dnia 2018-05-11 

1) Mecz AP Kmita Zabierzów – Pogoń Skotniki nieodbyty w terminie z powodu ulewy, która przeszła przed 
zawodami.                                                                                                                                                                                                        
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Komisja Gier PPN Kraków w porozumieniu z klubami wyznaczyła nowy termin na dzień  2018-06-14 g. 17:00 
na boisku klubu Pogoń Skotniki, wraz ze zmianą gospodarza zawodów. 
 

II Liga Okręgowa Młodzików Młodszych 

Zawody z dnia 2018-05-16 

1) Mecz Sankowia Sanka – SMS Kraków zweryfikowany 3:0 wo na korzyść drużyny Sankowia Sanka 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 2017/2018 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny 
SMS Kraków z powodu niestawienia się do zawodów. 
 
 

 

  Sekretarz                               Za Komisje Gier PPN Kraków                                                               

          Komisji Gier PPN Kraków                                                                                    Przewodniczący                                     

                                                                                                                                                                                                                                    

                        Andrzej Dziedzic                                                           Tomasz Kowal 

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 2016/2017 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 2016/2017  komunikat KG PPN Kraków może zostać przesłany na wskazany 
adres e-mailowy. 
 


