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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 14 /2019/ KG 

z posiedzenia Komisji Gier PPN Kraków z dnia 13 czerwca 2019 r. 

 
Komisja Gier PPN Kraków na posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2019 roku, dokonała weryfikacji zawodów rozgrywek 
ligowych seniorskich i młodzieżowych prowadzonych przez PPN Kraków. 

 

I. Rozgrywki mistrzowskie 

Kraków Klasa A – 2 

Zawody z dnia 2019-06-08 

1) Mecz JKS Zelków – Dragon Szczyglice zweryfikowany 3:0 wo na korzyść drużyny JKS Zelków z powodu 
zapowiedzianego 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 2018/2019 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny Dragon 
Szczyglice z powodu niestawienia się do zawodów. 
 
Zawody z dnia 2019-06-09 

1) Mecz Lotnik Kryspinów – Nadwiślan Rusocice 2:0 zweryfikowany 3:0 wo na korzyść drużyny Lotnik Kryspinów z 
powodu zdekompletowania się drużyny gości w 9 min. 
 
Na podstawie §15 ust.5 pkt. i Regulaminu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo IV ligi i niższych klas MZPN na 
sezon rozgrywkowy 2018/2019 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny Nadwiślan 
Rusocice z powodu mniejszej niż 7 liczby zawodników w drużynie w wyniku czego zawody zostały przerwane. 
 

Kraków Klasa B – 1 

Zawody z dnia 2019-06-08 

1) Mecz Płomień Kościelec – Novi Narama zweryfikowany 3:0 wo. na korzyśc drużyny Płomień Kościelec z 
powodu zapowiedzianego 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 2018/2019 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny Novi 
Narama z powodu niestawienia się do zawodów. 
 
Zawody z dnia 2019-06-09 

1) Mecz Iskra Pałecznica – Niedźwiedź II zweryfikowany 0:3 wo na korzyść drużyny Niedźwiedź II z powodu 
zapowiedzianego niestawienia się do zawodów drużyny gospodarzy. 
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Na podstawie §15 ust.5 pkt. b Regulaminu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo IV ligi i niższych klas MZPN na 
sezon rozgrywkowy 2018/2019 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny Iskra 
Pałecznica z powodu niestawienia się do zawodów. 
 

Kraków Klasa B – 3 

Zawody z dnia 2019-06-08 

1) Mecz Albertus Kraków – Kabel Kraków 0:9 zweryfikowany 0:9 wo na korzyść drużyny Kabel Kraków z powodu 
zdekompletowania się drużyny gospodarzy w 45 min. 
 
Na podstawie §15 ust.5 pkt. i Regulaminu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo IV ligi i niższych klas MZPN na 
sezon rozgrywkowy 2018/2019 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny Albertus 
Kraków z powodu mniejszej niż 7 liczby zawodników w drużynie w wyniku czego zawody zostały przerwane. 
 

EkstraLIga Okręgowa Juniorów (RW) 

Zawody z dnia 2019-06-07 

1) Mecz Prokocim Kraków – Pogoń Skotniki zweryfikowany 3:0 wo na korzyść drużyny Prokocim Kraków z 
powodu zapowiedzianego niestawienia się do zawodów drużyny gości. 
 
Na podstawie §15 ust.5 pkt. b Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy i 
młodzików MZPN na sezon 2018/2019 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny 
Pogoń Skotniki z powodu niestawienia się do zawodów. 
 

EkstraLiga Okręgowa Juniorów Młodszych (RW) 

Zawody z dnia 2019-06-04 

1) Mecz Borek Kraków – Krakus Nowa Huta Kraków zweryfikowany 0:3 wo na korzyść drużyny Krakus Nowa Huta 
Kraków z powodu zapowiedzianego nie zapewnienia boiska do zawodów przez drużynę gospodarzy. 
 
Na podstawie §15 ust.5 pkt. c Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy i 
młodzików MZPN na sezon 2018/2019 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny 
Borek Kraków z powodu nie zapewnienia boiska do gry stosownie do postanowień § 6 ust. 3 i 5 Uchwały nr 
IX/140 z dni 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną. 
 

I Liga Okręgowa Juniorów Młodszych gr.12 

Zawody z dnia 2019-06-05 

1) Mecz SMS II Kraków – Piast Kraków zweryfikowany 3:0 wo na korzyść drużyny SMS II 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 2018/2019 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny Piast 
Skwaina z powodu niestawienia się do zawodów. 
 

II Liga Okręgowa Juniorów Młodszych gr.11 

Zawody z dnia 2019-06-09 

1) Mecz Jutrzenka Giebułtów – Wisła Rząska 0:2 zweryfikowany 0:3 wo na korzyść drużyny Wisła Rząska z 
powodu zdekompletowania się drużyny gospodarzy w 45 min. 
 
Na podstawie §15 ust.5 pkt. i Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy i 
młodzików MZPN na sezon 2018/2019 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny 
Jutrzenka Giebułtów z powodu mniejszej niż 7 liczby zawodników w drużynie w wyniku czego zawody zostały 
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przerwane. 
 

EkstraLiga Okręgowa Trampkarzy (RW) 

Zawody z dnia 2019-06-08 

1) Mecz Borek Kraków – Proszowianka Top Carsw Proszowice zweryfikowany 3:0 wo na korzyść drużyny Borek 
Kraków z powodu zapowiedzianego niestawienia się do zawodów drużyny gości. 
 
Na podstawie §15 ust.5 pkt. b Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy i 
młodzików MZPN na sezon 2018/2019 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny 
Proszowianka Top Cars Proszowice z powodu niestawienia się do zawodów. 
 

I Liga Okręgowa Trampkarzy gr. 11 

Zawody z dnia 2019-06-04 

1) Mecz Błękitni Modlnica – Skalanka Skała zweryfikowany 3:0 wo. na korzyść drużyny 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 2018/2019 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny 
Skalanka Skała z powodu niestawienia się do zawodów. 
 
Zawody z dnia 2019-06-08 

1) Mecz TS Węgrzce – Wierzbowianka Wierzbno zweryfikowany 0:3 wo na korzyść drużyny Wierzbowianka 
Wierzbno z powodu niestawienia się do drużyny gospodarzy 
 
Na podstawie §15 ust.5 pkt. b Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy i 
młodzików MZPN na sezon 2018/2019 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny TS 
Węgrzce z powodu niestawienia się do zawodów. 
 

I Liga Okręgowa Trampkarzy gr. 12 

Zawody z dnia 2019-05-30 

1)  Komunikacie Komisji Gier nr 13/2019/KG PPN K błędnie podano: 
„Mecz Orzeł Piaski Wielkie Kraków – Lotnik Kryspinów zweryfikowany 3:0 wo na korzyść drużyny Orzeł Piaski 
Wielkie Kraków z powodu zapowiedzianego niestawienia się do zawodów drużyny gości. 
Na podstawie §15 ust.5 pkt. b Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy i 
młodzików MZPN na sezon 2018/2019 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny 
Lotnik Kryspinów z powodu niestawienia się do zawodów.” 
 
Powinno być: 
Mecz Lotnik Kryspinów – Orzeł Piaski Wielkie Kraków zweryfikowany 3:0 wo na korzyść drużyny Lotnik Kryspinów 
z powodu zapowiedzianego niestawienia się do zawodów drużyny gości. 
Na podstawie §15 ust.5 pkt. b Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy i 
młodzików MZPN na sezon 2018/2019 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny Orzeł 
Piaski Wielkie Kraków z powodu niestawienia się do zawodów. 
 

III Liga Okręgowa Trampkarzy gr.12 

Zawody z dnia 2019-05-19 

1) Mecz AS Płaszów Kraków – Pogoń Skotniki  – Komisja Gier PPN Kraków postanowiła wyznaczyć nowy termin 
zawodów z powodu nieprawidłowości, które wynikły w trakcie prowadzenia sprawy. Nowy termin zawodów to 
2019-06-18 g.18:00.  
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Zawody z dnia 2019-06-08 

1) Mecz Rzozovia Rzozów – Nadwiślan Kraków 0:7 zweryfikowany 3:0 wo na korzyść drużyny Rzozovia Rzozów 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 2018/2019 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny 
Nadwiślan Kraków z powodu gry nieuprawnionego zawodnika (M.B. – zawodnik innego klubu) 
 
Zawody z dnia 2019-06-09 

1) Mecz AS Płaszów Kraków – Orlęta Rudawa zweryfikowany 3:0 wo na korzyść drużyny AS Płaszów 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 2018/2019 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny 
Orlęta Rudawa z powodu niestawienia się do zawodów. 
 
2) Drużyna Armatura Kraków została wycofana z rozgrywek na wniosek klubu w dniu 2019-06-10 
Pozostałe do rozegrania zawody drużyny Armatura Kraków zostają na podstawie §15 ust.4 pkt. b Regulaminu 
rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy i młodzików MZPN na sezon 2018/2019 zweryfikowane jako 
walkower 3:0 dla drużyny przeciwnej i drużyna jest przesunięta na ostatnie miejsce w tabeli. 
 

III Liga Okręgowa Młodzików gr.11  

Zawody z dnia 2019-06-08 

1) Mecz Wierzbowianka Wierzbno – Orzeł Iwanowice 5:3 zweryfikowany 0:3 wo na korzyść drużyny Orzeł 
Iwanowice 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 2018/2019 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny 
Wierzbowianka Wierzbno z powodu gry nieuprawnionego zawodnika (D.S. – niezgłoszony w systemie Exttranet) 
 

III Liga Okręgowa Młodzików gr.13 

Zawody z dnia 2019-06-09 

1) Mecz Bronowianka II Kraków – Topór Aleksandrowice zweryfikowany 3:0 wo na korzyść drużyny Bronowianka 
II 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 2018/2019 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny 
Topór Aleksandrowice z powodu niestawienia się do zawodów. 
 
 

Sekretarz                                  Za Komisje Gier PPN Kraków                                                               
          Komisji Gier PPN Kraków                                                                                                      

                                                              Przewodniczący                                                                                                                                                                          
                        Tomasz Kowal                                                       Tomasz Dudek 

 

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) lub bezpośrednio do ZKO 
MZPN z powiadomieniem organu, który wydał decyzję w terminie 3 dni od dnia opublikowania Niniejszego 
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orzeczenia, po wpłaceniu kaucji pieniężnej w wysokości określonej w Uchwale nr 13/Z/2018 z dnia 12 lipca 
2018 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 2018/2019 komunikat KG PPN Kraków może zostać przesłany na wskazany adres e-mailowy. 

 

Na podstawie §24 ust. 4 Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy  i młodzików 
MZPN na sezon rozgrywkowy 2018/2019  komunikat KG PPN Kraków może zostać przesłany na wskazany 
adres e-mailowy. 
 


