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KOMUNIKAT nr 29 /2013/KG 

z posiedzenia Komisji Gier PPN Kraków z dnia 6 września 2013 r. 
 
 

Komisja Gier KPP Kraków na posiedzeniu w dniu 6 września 2013 roku, na podstawie sprawozdań meczowych, 
zweryfikowała wyniki meczów mistrzowskich seniorów, juniorów starszych, juniorów młodszych, trampkarzy, 
młodzików sezonu 2013/14 oraz zmieniła terminy meczy Pucharu Polski. 

Mecze pucharowe 

1) Mecz MKS „Skała 2004” – MKS „Nowa Proszowianka” Proszowice został przełożony z dnia 11 wrzesień 2013 
na dzień 18 wrzesień 2013 g. 16:30 

 

Mecze mistrzowskie 

Klasa  Kraków B I 

Zawody z dnia 31 sierpień/1 wrzesień 2013 r. 
 
1) Mecz GLKS „Spartak” Wielkanoc Gołcza – LKS „Juvenia” II Prandocin zweryfikowany 3 - 0 wo. dla GLKS 
„Spartak” Wielkanoc Gołcza z powodu braku drużyny gości 
 
Klasa  Kraków C II 

zawody z dnia 17/18 sierpień 2013 r. 
 
1) Mecz LKS „Wiślanie” II Jaśkowice – LKS „Fitball” Szklary 0:4 - zweryfikowany 3 - 0  wo. dla LKS „Wiślanie” II 
Jaśkowice 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 2013/2014 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny LKS „Fitball” Szklary z 
powodu gry nieuprawnionych zawodników w drużynie gości (Piotr Pogan, Paweł Chochół). 

 

II Liga Juniorów Starszych gr. A 

zawody z dnia 28 sierpień 2013 r. 

2) Mecz GKS „Świt” Krzeszowice – LKS „Jutrzenka” Giebułtów zweryfikowany 3 – 0 wo. dla drużyny GKS „Świt” 
Krzeszowice z powodu braku gości. 

zawody z dnia 01 wrzesień 2013 r. 

1) Mecz LKS „Jutrzenka” Giebułtów – LKS „Słomniczanka” Słomniki  0:5 zweryfikowany 0 - 5 wo. dla drużyny 
LKS „Słomniczanka” Słomniki z powodu zejścia z boiska przed zakończeniem zawodów drużyny gospodarzy. 

Na podstawie §9 ust. 1 pkt. k Regulaminu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo I i II ligi juniorów starszych i 
młodszych PPN Kraków w sezonie rozgrywkowym 2013/2014 zawody zostają zweryfikowane jako walkower 
na niekorzyść drużyny LKS „Jutrzenka” Giebułtów z powodu zejścia z boiska przed zakończeniem zawodów 
drużyny gospodarzy. 

 

 



II Liga Juniorów Starszych gr. B 

zawody z dnia 28 sierpień 2013 r. 

1) Mecz LKS „Rzozowia” Rzozów – „Dąbski” KS Kraków zweryfikowany 3 - 0  wo. dla LKS „Rzozowia” Rzozów                 
z powodu braku drużyny gości. 
 
2) Na wniosek klubu drużyna „Dąbski” KS Kraków zostaje wycofana z rozgrywek II ligi juniorów starszych gr. B. 

 
I Liga Juniorów Młodszych 

zawody z dnia 01 wrzesień 2013 r. 

1)  Mecz Górnik Wieliczka – Przebój Wolbrom zweryfikowany jako obustronny walkower z powodu nie 
rozegrania meczu. 
Na podstawie §9 ust. 1 pkt. f w związku §11 ust. 2 Regulaminu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo I i II ligi 
juniorów starszych i młodszych PPN Kraków w sezonie rozgrywkowym 2013/2014 zawody zostają 
zweryfikowane jako obustronny walkower z powodu nie wyrażenia zgody przez drużyny na prowadzenie 
zawodów przez wyznaczonego w drodze wyboru sędziego).  

 
II Liga Juniorów Młodszych gr. C 

zawody z dnia 31 sierpień 2013 r. 

1) Mecz LKS „Zieleńczanka” Zielonki –  KS „Bronowianka” Kraków zweryfikowany 3 - 0 wo. z powodu braku 
drużyny gości . 
 

I Liga Młodzików 

zawody z dnia 31 sierpień 2013 r. 

1) Mecz KS „Prądniczanka” Kraków – KS „Grębałowianka” Kraków  0 : 3 zweryfikowany 0 - 3 wo. dla drużyny 
Grębałowianka Kraków z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gospodarzy. 
 
Na podstawie §10 ust. 1 pkt. g Regulaminu rozgrywek trampkarzy, młodzików PPN Kraków w sezonie 
rozgrywkowym 2013/2014 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny KS 
„Prądniczanka” Kraków z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gospodarzy (Dominik Gnap). 

 

II Liga Młodzików  

zawody z dnia 01 wrzesień 2013 r. 

1) Mecz PKS „Milenium” Skawina –  PKS „Jadwiga” Kraków 0 : 11 zweryfikowany 0 – 11 wo. dla drużyny PKS 
Jadwiga Kraków z powodu gry nieuprawnionych zawodników w drużynie gospodarzy.  

Na podstawie §10 ust. 1 pkt. g Regulaminu rozgrywek trampkarzy, młodzików PPN Kraków w sezonie 
rozgrywkowym 2013/2014 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny PKS „Milenium” 
Skawina z powodu gry nieuprawnionych zawodników w drużynie gospodarzy (Milc Bartosz, Urban Dominik, 
Moskała Jan, Młotkowski Szymon, Mincberger Arkadiusz, Biel Radosław, Dutkiewicz Damian). 

 

III Liga Młodzików gr. A 

zawody z dnia 31 sierpień i 02 wrzesień 2013 r. 

1)  Mecz KS „Zwierzyniecki” Kraków – AZS AWF Kraków zweryfikowany 3 - 0 wo. dla KS „Zwierzyniecki” 
Kraków z powodu braku drużyny gości.  
 
2) Mecz KS „Orzeł” Piaski Wielkie –  LKS „Jutrzenka” Giebułtów zweryfikowany 3 – 0 wo. dla drużyny KS 
„Orzeł” Piaski Wielkie z powodu braku ważnych kart zdrowia drużyny gości.  
 
Na podstawie §10 ust. 1 pkt. h w związku z §7 Regulaminu rozgrywek trampkarzy, młodzików PPN 
Kraków w sezonie rozgrywkowym 2013/2014 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na 



niekorzyść drużyny LKS „Jutrzenka” Giebułtów z powodu braku spełnienia przez drużynę gości 
przepisów o opiece lekarskiej. 
 
3) Na wniosek klubu drużyna AZS AWF Kraków zostaje wycofana z rozgrywek III ligi młodzików gr. A.                  
(4 wrzesień 2013 r.) 

 
III Liga Młodzików gr. B 

1) Na wniosek klubu drużyna „SALOS” Kraków zostaje wycofana z rozgrywek III ligi młodzików gr. B. ( 4 
wrzesień 2013 r.) 

2) Na wniosek klubu KS „Bieżanowianka” Kraków drużyna zostaje  dokooptowana do rozgrywek III ligi młodzików 
gr. B. 

III Liga Młodzików gr. C 

1) Na wniosek klubu LKS „Juvenia” Prandocin drużyna zostaje wycofana z rozgrywek III ligi młodzików gr. C.                  
(4 wrzesień 2013 r.) 

 

 
            Protokolant                                                                 Za Komisje Gier PPN Kraków                                                              
                                                                                                           
           Tomasz Kowal                                                                                    Przewodniczący                                                                                      
                                                                                                                         Kazimierz Śliwiński 


