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KOMUNIKAT nr 19/2013/ KG 

z posiedzenia Komisji Gier PPN Kraków z dnia 27.06.2013 r. 
 
 

Komisja Gier KPP Kraków na posiedzeniu w dniu 27.06.2013 roku, na podstawie sprawozdań meczowych, 
zweryfikowała wyniki meczów mistrzowskich seniorów, juniorów starszych, juniorów młodszych, trampkarzy, 
młodzików.  
 

Mecze mistrzowskie 

Klasa  Kraków A II 

zawody z dnia 15/16 czerwiec 2013 r. 

1)  Mecz KS Zwierzyniecki Kraków  – KKS Prokocim Kraków 1:2 - zweryfikowany 0 - 3  wo. dla KKS Prokocim 
Kraków z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gospodarzy. 
 
Na podstawie §15 ust 5 pkt. g Regulaminu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo IV ligi i niższych klas 
rozgrywkowych seniorów MZPN na sezon 2012/13 zawody zostają zweryfikowane  jako walkower na niekorzyść 
drużyny KS Zwierzyniecki Kraków z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gospodarzy (Filipowski 
Szymon– nieodbyta kara dyskwalifikacji po 8 żółtej kartce). 
 

zawody z dnia 22 czerwiec 2013 r. 

1)  Mecz LKS Błękitni Modlnica  – LKS Płomień Jerzmanowice 1:3 - zweryfikowany 3 - 0  wo. dla LKS Błękitni 
Modlnica 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 
rozgrywkowych seniorów MZPN na sezon 2012/13 zawody zostają zweryfikowane  jako walkower na niekorzyść 
drużyny LKS Płomień Jerzmanowice z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gospodarzy 
(Śladowski Łukasz– nieodbyta kara dyskwalifikacji po 4 żółtej kartce). 
 

Klasa  Kraków A III 

zawody z dnia 22 czerwiec 2013 r. 

1)  Mecz LKS Gajowianka Gaj  – LKS Radziszowianka Radziszów zweryfikowany 3 - 0  wo. dla LKS Gajowianka 

Gaj z powodu braku aktualnych badań lekarskich potwierdzonych w książeczkach zdrowia zawodników 
drużyny gości. 

 
Klasa  Kraków B I 

zawody  z dnia 27/28 kwiecień 2013 r. 

1)  Mecz LKS Słomniczanka II Słomniki – LKS Płomień Kościelec  0:3 - zweryfikowany 0 - 3  wo. dla LKS 
Płomień Kościelec  z powodu gry nieuprawnionych zawodników w drużynie gospodarzy. 

 

Na podstawie §10 ust 3 i §15 ust 5pkt. g Regulaminu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo IV ligi i 
niższych klas rozgrywkowych seniorów MZPN na sezon 2012/13 zawody zostają zweryfikowane  jako 



walkower na niekorzyść drużyny LKS Słomniczanka II Słomniki z powodu gry nieuprawnionych 
zawodników w drużynie gospodarzy (Jaworski Artur, Strona Mateusz – gra w tym samym terminie w 
drużynie klasy wyższej). 
 

Klasa  Kraków B II 

zawody z dnia 22 czerwiec 2013 r  

1)  Mecz LKS Orzeł Bębło – LKS Orzeł II Iwanowice  0:1 - zweryfikowany 3 - 0  wo. dla LKS Orzeł Bębło z 
powodu gry nieuprawnionych zawodników w drużynie gości. 

Na podstawie §10 ust 2 pkt. b i §15 ust 5pkt. g Regulaminu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo IV ligi i 
niższych klas rozgrywkowych seniorów MZPN na sezon 2012/13 zawody zostają zweryfikowane  jako 
walkower na niekorzyść drużyny LKS Orzeł II Iwanowice z powodu gry nieuprawnionych zawodników w 
drużynie gości (Kinasz Arkadiusz, Bieda Rafał, Glanas Grzegorz, Żurowicz Michal – gra w poprzedniej 
kolejce w drużynie klasy wyższej). 
 

II Ekstraliga Juniora Starszego 

zawody z dnia 06 czerwiec 2013 r. 

1)  Mecz LKS Słomniczanka Słomniki – KS Podgórze Kraków zweryfikowany 0- 3 wo. dla KS Podgórze Kraków       
z powodu braku drużyny gospodarzy. 
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