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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 17 / 2018 / KG 

z posiedzenia Komisji Gier PPN Kraków z dnia 7 czerwca 2018 r. 

Komisja Gier PPN Kraków na posiedzeniu w dniu 7 czerwca 2018 roku podjęła poniższe decyzje dotyczące 
rozgrywek seniorskich i młodzieżowych w rundzie wiosennej sezonu 2017/2018   

 

Rozgrywki Mistrzowskie 

Kraków Klasa A – 1 

Zawody z dnia 2018-05-27 

1) Mecz Skała 2004 – Wierzbowianka Wierzbno 0:3 wo. na korzyść drużyny Wierzbowianka Wierzbno.  
W odpowiedzi na pismo klubu Skała 2004, Komisja Gier PPN Kraków postanowiła utrzymać decyzję o 
weryfikacji zawodów podjętą w Komunikacie nr 16/2018/KG z dnia 1 czerwca 2018 r. 
 
Zawody z dnia 2018-05-31 

1) Mecz Jastrzębiec Książ Wielki – Skała 2004 0:1 zweryfikowany 3:0 wo na korzyść drużyny Jastrzębiec Książ 
Wielki z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gości. 
 
Na podstawie §15 ust.5 pkt. g Regulaminu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo IV ligi i niższych klas MZPN na 
sezon rozgrywkowy 2017/2018 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny Skała 
2004 z powodu gry nieuprawnionego zawodnika (Piotr Drozdzowski – nieuprawniony) 
 
Zawody z dnia 2018-06-02 

1) Mecz Czarni’03 Grzegorzowice – Hutnik II Kraków zweryfikowany 3:0 wo na korzyść drużyny Czarni’03 
Grzegorzowice 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 Hutnik II 
Kraków z powodu niestawienia się do zawodów. 
 

Kraków Klasa A – 2 

Zawody z dnia 2018-06-02 

1) Mecz Podgórze Kraków – Górzanka Nawojowa Góra zweryfikowany 3:0 wo na korzyść drużyny podgórze 
Kraków 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 Górzanka 
Nawojowa Góra z powodu niestawienia się do zawodów. 
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Zawody z dnia 2018-06-03 

1) Mecz Liszczanka Liszki – Lot Balice 0:1 zweryfikowany 0:3 wo na korzyść drużyny Lot Balice 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 
Liszczanka Liszki z powodu mniejszej niż 7 liczby zawodników w drużynie w wyniku czego zawody zostały 
przerwane.  
 

Kraków Klasa B – 3 

Zawody z dnia 2018-05-30 

1) Mecz Pozowianka Pozowice – Gwiazda Ściejowice 6:1 zweryfikowany 6:0 wo na korzyść drużyny 
Pozowianka Pozowice z powodu zdekompletowania się drużyny gości 
 
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 Gwiazda 
Ściejowice z powodu mniejszej niż 7 liczby zawodników w drużynie w wyniku czego zawody zostały 
przerwane. 
 
Zawody z dnia 2018-06-02 

1) Mecz Trzebol Wielkie Drogi – Gwiazda Ściejowice zweryfikowany 3:0 wo na korzyść drużyny Trzebol Wielkie 
Drogi 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 Gwiazda 
Ściejowice z powodu niestawienia się do zawodów. 
 

Kraków Klasa C – 3 

Zawody z dnia 2018-06-03 

1) Mecz Sparta Przeginia Duchowna-Narodowa – Sankowia Sanka zweryfikowany 3:0 wo na korzyść drużyny 
Sparta Przeginia Duchowna-Narodowa 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. 
 
2) Drużyna Sankowia Sanka 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 Sankowia Sanka 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. 
 

I Liga Okręgowa Juniorów gr. 11 

Zawody z dnia 2018-06-01 

1) Mecz Jutrzenka Giebułtów – Przebój Wolbrom  przerwany w 53 min. z powodu burzy przy stanie 1:3 na 
korzyść drużyny Przebój Wolbrom – Komisja Gier PPN Kraków postanowiła po konsultacji z klubami uznać 
zawody za zakończone i utrzymać wynik uzyskany na boisku do momentu przerwania zawodów 1:3 na korzyść 
drużyny Przebój Wolbrom. 
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I Liga Okręgowa Juniorów gr. 12 

Zawody z dnia 2018-05-31 

1) Mecz Świt Krzeszowice – Podgórze Kraków zweryfikowany 3:0 wo. na korzyść drużyny Świt Krzeszowice 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 
Podgórze Kraków z powodu niestawienia się do zawodów. 
 
Zawody z dnia 2018-06-03 

1) Mecz Orlęta Rudawa – Wiślanie Jaśkowice zweryfikowany 0:3 wo na korzyść drużyny Wiślanie Jaśkowice z 
powodu niestawienia się dostatecznej liczby zawodników 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 
Orlęta Rudawa z powodu niestawienia się do zawodów. 
 

I Liga Okręgowa Juniorów Młodszych gr 11 

Zawody z dnia 2018-05-29 

1) Mecz Wierzbowianka Wierzbno – Pogoń Skotniki zweryfikowany 0:3 wo na korzyść drużyny Pogoń Skotniki 
z powodu niestawienia się do zawodów dostatecznej liczby zawodników 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 
Wierzbowianka Wierzbno z powodu niestawienia się do zawodów. 
 
Zawody z dnia 2018-06-02 

1) Mecz Krakus II Nowa Huta Kraków – Wierzbowianka Wierzbno zweryfikowany 3:0 wo na korzyść drużyny 
Krakus II Nowa Huta 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 2017/2018 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny 
Wierzbowianka Wierzbno z powodu niestawienia się do zawodów. 
 
2) Drużyna Wierzbowianka Wierzbno zostaje na podstawie §15 ust.2  Regulaminu piłkarskich juniorów, 
trampkarzy i młodzików MZPN na sezon 2017/2018 wykluczona z rozgrywek I Ligi Okręgowej Juniorów 
Młodszych  (trzykrotne niestawienia się do zawodów z winy klubu). 
Pozostałe do rozegrania zawody drużyny Wierzbowianka Wierzbno zostają na podstawie §15 ust.4 pkt. b 
Regulaminu rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy i młodzików MZPN na sezon 2017/2018 
zweryfikowane jako walkower 3:0 dla drużyny przeciwnej. 
 

I Liga Okręgowa Juniorów Młodszych gr.12 

Zawody z dnia 2018-06-02 

1) Mecz Kaszowianka Kaszów – Pogoń II Skotniki zweryfikowany 0:3 wo na korzyść drużyny Pogoń II Skotniki 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 
Kaszowianka Kaszów z powodu niestawienia się do zawodów. 
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Zawody z dnia 2018-06-03 

1) Mecz AP Kmita Zabierzów – Piast Skawina 3:2 zweryfikowany 0:3 wo na korzyść drużyny Piast Skawina 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 2017/2018 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny 
AP Kmita Zabierzów z powodu gry nieuprawnionego zawodnika (Dawid Prędkiewicz – nieuprawniony) 
 

EkstraLiga Okręgowa Trampkarzy gr. spadek 

Zawody z dnia 2018-05-30 

1) Mecz Nowa Proszowianka Proszowice – Świt Krzeszowice zweryfikowany 3:0 wo na korzyść drużyny 
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 2017/2018 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny 
Świt Krzeszowice z powodu niestawienia się do zawodów. 
 

I Liga Okręgowa Trampkarzy gr. 11 

Zawody z dnia 2018-05-30 

1) Mecz Skalanka Skała – Wieczysta Kraków zweryfikowany 3:0 wo na korzyść drużyny Skalanka Skała 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 
Wieczysta Kraków z powodu niestawienia się do zawodów. 
 

II Liga Okręgowa Trampkarzy gr. 11 

Zawody z dnia 2018-06-02 

1) Mecz AP Michałowice – Maszycanka Maszyce zweryfikowany 0:3 wo na korzyść drużyny Maszycanka 
Maszyce 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 
AP Michałowice z powodu niestawienia się do zawodów. 
 
2) Mecz NAS Wanda Kraków – Jastrzębiec Książ Wielki zweryfikowany 3:0 wo na korzyść drużyny NAS 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 2017/2018 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny 
Jastrzębiec Książ Wielki z powodu niestawienia się do zawodów. 
 

I Liga Okręgowa Młodzików gr.12 

Zawody z dnia 2018-06-04 

1) Mecz AP Kmita Zabierzów – Clepardia Kraków 0:3 wo na korzyść drużyny Clepardia Kraków 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 
AP Kmita Zabierzów z powodu niestawienia się do zawodów. 
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II Liga Okręgowa Młodzików gr.12 

Zawody z dnia 2018-05-27 

1) Mecz Bolechowice – AP Mam Talent Krzeszowice obustronny walkower – W związku z pismami od klubów 
nawiązujących do decyzji z Komunikatu nr 16/2018/KG z dnia 1 czerwca 2018 r. Komisja Gier PPN Kraków 
postanowiła przychylić się do wniosku i zmienić weryfikację zawodów z obustronnego walkowera na 0:3 wo. 
na korzyść drużyny AP Mam Talent Krzeszowice. 
 

III Liga Okręgowa Młodzików gr.12 

Zawody z dnia 2018-06-03 

1) Mecz Prądniczanka II Kraków – Tramwaj II Kraków 5:2 zweryfikowany 5:0 wo na korzyść drużyny 
Prądniczanka II 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 2017/2018 w związku z §V ust.1 Aneksu do Regulaminu młodzieżowych 
rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy i młodzików MZPN na sezon 2017/2018 zawody zostają 
zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny Tramwaj II Kraków z powodu gry nieuprawnionych 
zawodników (Szymon Seredyński, Wiktor Partyka – zawodnicy uprawnieni do innej drużyny tej samej kategorii 
wiekowej) 
 

II Liga Okręgowa Młodzików Młodszych  

Zawody z dnia 2018-05-30 

1) Mecz Garbarnia Kraków – SMS Kraków 8:1 zweryfikowany 8:0 wo na korzyść drużyny Garbarnia 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 2017/2018 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny 
SMS Kraków z powodu gry nieuprawnionego zawodnika (Antoni Kalisz, Maurycy Jakubiec, Damian Pakosz – 
zawodnicy uczestniczyli w meczu pomimo gry w innej drużynie w tym samym dniu) 
 
Zawody z dnia 2018-06-03 

1) Mecz Bronowianka Kraków – SMS Kraków zweryfikowany 3:0 wo na korzyść drużyny Bronowianka 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 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. 
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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. 


