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KOMUNIKAT nr 22/2013/ KG 

z posiedzenia Komisji Gier PPN Kraków z dnia 12.07.2013 r. 
 
 

Komisja Gier KPP Kraków na posiedzeniu w dniu 12.07.2013 roku, na podstawie sprawozdań meczowych, 
zweryfikowała wyniki meczów mistrzowskich seniorów, juniorów starszych, juniorów młodszych, trampkarzy, 
młodzików.  
 

Mecze mistrzowskie 

I Liga Młodzików  

zawody z dnia  15 czerwiec 2013 r. 

1)  Mecz AS Progres II Kraków  – KS Dalin Myślenice  2:3 zweryfikowany 3 - 0 wo. dla AS Progres II Kraków z 
powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gości. 
 

Na podstawie § 5 ust 21 Regulaminu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo trampkarzy, młodzików, żaków i 
skrzatów PPN Kraków na sezon 2012/13 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny 
KS Dalin Myślenice z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gości (Rajka Jakub – gra w tym 
samym terminie w innej drużynie).  
 

II Liga Młodzików 

zawody z dnia  16 kwiecień 2013 r. 

1)  Mecz KS Albertus Kraków  - KS Armatura Kraków  3:1 zweryfikowany 3 - 0 wo. dla KS Albertus Kraków  
z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gości. 

Na podstawie § 9 ust 1 pkt. g Regulaminu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo trampkarzy, młodzików, żaków i 
skrzatów PPN Kraków na sezon 2012/13 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny 
KS Armatura Kraków  z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gości (Blok Daniel – 
nieuprawniony do gry). 

zawody z dnia  22 kwiecień 2013 r. 

1)  Mecz AP 2011 Zabierzów - KS Armatura Kraków  4:0 zweryfikowany 4 - 0 wo. dla AP 2011 Zabierzów 
Kraków z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gości. 
 

Na podstawie § 9 ust 1 pkt. g Regulaminu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo trampkarzy, młodzików, żaków i 
skrzatów PPN Kraków na sezon 2012/13 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny 
KS Armatura Kraków  z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gości (Blok Daniel – 
nieuprawniony do gry). 

zawody z dnia  27 kwiecień 2013 r. 

1)  Mecz MKS Nowa Proszowianka Proszowice - KS Armatura Kraków 5:1 zweryfikowany 5 - 0 wo. dla MKS 
Nowa Proszowianka Proszowice z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gości. 
 

Na podstawie § 9 ust 1 pkt. g Regulaminu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo trampkarzy, młodzików, żaków i 



skrzatów PPN Kraków na sezon 2012/13 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny 
KS Armatura Kraków  z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gości (Blok Daniel – 
nieuprawniony do gry). 

zawody z dnia  29 kwiecień 2013 r. 

1)  Mecz KS Armatura Kraków  -WKS Wawel II Kraków 2:1 zweryfikowany 0 - 3 wo. dla WKS Wawel II Kraków   
z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gospodarzy. 

 
Na podstawie § 9 ust 1 pkt. g Regulaminu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo trampkarzy, młodzików, żaków i 
skrzatów PPN Kraków na sezon 2012/13 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny 
KS Armatura Kraków z powodu gry nieuprawnionych zawodników w drużynie gospodarzy (Wajda Jakub, Blok 
Daniel – nieuprawnieni do gry). 

zawody z dnia  03 maj 2013 r. 

1)  Mecz KS Armatura Kraków  - KSK Prokocim Kraków 1:3 zweryfikowany 0 - 3 wo. dla KSK Prokocim Kraków 
z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gospodarzy. 
 

Na podstawie § 9 ust 1 pkt. g Regulaminu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo trampkarzy, młodzików, żaków i 
skrzatów PPN Kraków na sezon 2012/13 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny 
KS Armatura Kraków z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gospodarzy (Blok Daniel – 
nieuprawniony do gry). 

zawody z dnia  09 czerwiec 2013 r. 

1)  Mecz KS Clepardia Kraków  - WKS Wawel II Kraków 0:3 zweryfikowany 0 - 3 wo. dla WKS Wawel II 
Kraków z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gospodarzy. 
 
Na podstawie § 9 ust 1 pkt. g Regulaminu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo trampkarzy, młodzików, żaków i 
skrzatów PPN Kraków na sezon 2012/13 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny 
KS Clepardia Kraków z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gospodarzy ( Krewniak Dominik – 
nieuprawniony do gry). 
 

           Protokolant                            Za Komisje Gier PPN Kraków                                                              
                                                                                                          
           Tomasz Kowal                                       Przewodniczący                                                                                                              
                                                             Kazimierz Śliwiński 


