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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 9 / 2018 / KG 

z posiedzenia Komisji Gier PPN Kraków z dnia 12 kwietnia 2018 r. 

Komisja Gier PPN Kraków na posiedzeniu w dniu 12 kwietnia 2018 roku podjęła poniższe decyzje dotyczące 
rozgrywek seniorskich i młodzieżowych w rundzie wiosennej sezonu 2017 / 2018 oraz dokonała weryfikacji 
finału Pucharu Polski na szczeblu PPN Kraków. 

  

 
Rozgrywki Pucharowe 

lp termin Finał Pucharu Polski PPN Kraków wynik 

90 11 kwietnia 2018 r. g.17:00 TS Węgrzce Hutnik Kraków 0:7 

 
Puchar Polski na szczeblu PPN Kraków zdobyła drużyna: Hutnik Kraków. 
Drużyna Hutnik Kraków uzyskała prawo uczestnictwa w następnej fazie rozgrywek Pucharu Polski 
 

 

Rozgrywki Mistrzowskie 

Kraków Klasa A – 1 

Zawody z dnia 2018-03-31 

1) Mecz Galicja Raciborowice – Wierzbowianka Wierzbno 1:0 zweryfikowany 3:0 wo na korzyść drużyny Galicja 
Raciborowice 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 
Wierzbowianka Wierzbno z powodu gry nieuprawnionego zawodnika. (Piotr Frączek – nieopłacona 3 żółta 
kartka) 
 

Kraków Klasa A – 3 

Zawody z dnia 2018-04-07 

1) Mecz Iskra Krzęcin – Tęcza Piekary 4:0 zweryfikowany 4:0 wo na korzyść drużyny Iskra Krzęcin 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 Tęcza 
Piekary z powodu gry nieuprawnionego zawodnika (Paweł Florian – nieopłacona 3 żółta kartka)  
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Kraków Klasa B – 2  

Zawody z dnia 2018-04-07 

1) Mecz Strzelcy Kraków – Błękitni II Modlnica 1:0 zweryfikowany 3:0 wo na korzyść drużyny Strzelcy Kraków z 
powodu gry nieuprawnionych zawodników 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 Błękitni II 
Modlnica z powodu gry nieuprawnionego zawodnika (Kamil Habuda, Przemysław Zabiegaj – nieopłacone 3 żółte 
kartki) 
 
Kraków Klasa B - 3  

Zawody z dnia 2018-04-07 

1) Mecz Płomień Kostrze – Błękitni Czułówek 1:5 zweryfikowany 3:0 wo na korzyść drużyny Płomień Kostrze 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 Błękitni 
Czułówek z powodu gry nieuprawnionego zawodnika (Paweł Madej – brak dowodu tożsamości) 
 
2) Mecz Rzozovia Rzozów – Iskra Czułów nieodbyty z powodu braku protokołu odbioru boiska – Komisja Gier 
PPN Kraków po wnikliwej analizie postanowiła wyznaczyć nowy termin zawodów z zaznaczeniem zwrotu 
drużynie gości udokumentowanych kosztów dojazdu przez drużynę gospodarzy. Nowy termin zawodów 
zostanie wyznaczony w późniejszym czasie. 
 
Zawody z dnia 2018-04-08 

1) Mecz Radziszowianka II Radziszów – Wisła II Jeziorzany 1:0 zweryfikowany 3:0 wo na korzyść drużyny 
Radziszowianka II Radziszów 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 Wisła II 
Jeziorzany z powodu gry nieuprawnionego zawodnika (Maciej Nowak – grał cały mecz pomimo uczestnictwa 
ponad połowę zawodów w spotkaniu dzień wcześniej)  
 
2) Mecz Pozowianka Pozowice – Gwiazda Ściejowice nieodbyty z powodu braku protokołu odbioru boiska – 
Komisja Gier PPN Kraków po wnikliwej analizie postanowiła wyznaczyć nowy termin zawodów z zaznaczeniem 
zwrotu drużynie gości udokumentowanych kosztów dojazdu przez drużynę gospodarzy.                                           
Nowy termin zawodów zostanie wyznaczony w późniejszym czasie. 
 

I Liga Okręgowa Juniorów gr. 11 

Zawody z dnia 2018-04-07 

1) Mecz Nowa Proszowianka Proszowice – Dąbski Kraków – Komisja Gier PPN Kraków przychyla się do prośby 
obu klubów i wyraża zgodę na rozegranie zawodów w nowym terminie wyznaczonym przez oba kluby na 
dzień 2018-05-23 g. 18:00 
 

I Liga Okręgowa Juniorów gr. 12 

Zawody z dnia 2018-04-08 

1) Mecz Radziszowianka Radziszów – Podgórze Kraków 1:4 zweryfikowany 0:4 wo na korzyść drużyny 
Podgórze Kraków z powodu zdekompletowania się drużyny gospodarzy 
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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 
Radziszowianka Radziszów z powodu mniejszej niż 7 liczby zawodników w drużynie w wyniku czego zawody 
zostały przerwane. 
 

EkstraLiga Okręgowa Juniorów Młodszych 

Zawody z dnia 2018-04-08 

1) Mecz Tramwaj Kraków – Radziszowianka Radziszów 0:3 zweryfikowany 3:0 wo na korzyść drużyny Tramwaj 
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 2017/2018 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny 
Radziszowianka Radziszów z powodu gry nieuprawnionego zawodnika (Jakub Lelek – rozegrał więcej niż 
połowę zawodów pomimo uczestnictwa w zawodach tego samego dnia) 
 

I Liga Okręgowa Juniorów Młodszych gr. 11 

Zawody z dnia 2018-04-07 

1) Mecz AP Gołcza – Szreniawa 2012 Koszyce 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 
Szreniawa 2012 Koszyce z powodu niestawienia się do zawodów. 
 

I Liga Okręgowa Juniorów Młodszych gr.12 

1) Drużyna Krakus Swoszowice została wycofana z rozgrywek na wniosek klubu z dnia 2018-04-04. 
 
Zawody z dnia 2018-03-30 

1) Mecz Bieżanowianka Kraków – Słowik Olkusz 2:8 zweryfikowany 0:8 wo na korzyść drużyny Słowik Olkusz                
z powodu gry nieuprawnionego zawodnika  
 
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 
Bieżanowianka Kraków z powodu gry nieuprawnionego zawodnika (Mateusz Satora – niezgłoszony) 
 

I Liga Okręgowa Trampkarzy gr. 11 

Zawody z dnia 2018-04-08 

1) Mecz Skalanka Skała – Albertus Kraków 7:0 zweryfikowany 7:0 wo na korzyść drużyny Skalanka Skała 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 2017/2018 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny 
Albertus Kraków z powodu gry nieuprawnionego zawodnika (Kacper Sikora – nieuprawniony) 
 
I Liga Okregowa Młodzików gr.11 

Zawody z dnia 2018-04-08 

1) Mecz Siemacha-Progres II Kraków – NAS Wanda Kraków 4:0 zweryfikowany 4:0 wo na korzyść drużyny 
Siemacha-Progres II Kraków z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gości.  
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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 
NAS Wanda Kraków z powodu gry nieuprawnionego zawodnika (Tymoteusz Meus – uczestniczył w zawodach 
pomimo uczestnictwa w zawodach dzień wcześniej) 
 

I Liga Okręgowa Młodzików gr.12 

Zawody z dnia 2018-04-12 

1) Mecz AP 21 II Kraków – Tramwaj Kraków 1:8 zweryfikowany 0:8 wo na korzyść drużyny Tramwaj Kraków z 
powodu gry nieuprawnionych zawodników 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 21 II Kraków z powodu gry nieuprawnionego zawodnika (Adam Szczygieł – zgłoszony w innym klubie, 
Wiktor Partyka – nieuprawniony) 
 

III Liga Okręgowa Młodzików gr.13 

1) Drużyna Skawinka Skawina została wycofana na wniosek klubu w dniu 2018-04-05. 
 

II Liga Okręgowa Młodzików Młodszych 

1) Drużyna Skawinka Skawina została wycofana na wniosek klubu w dniu 2018-04-05. 

 

 

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. 
 


