
 

Podokręg Piłki Nożnej Kraków 

Komisja Gier 

31-158 Kraków 

ul. Krowoderska 74             biuro.ppnkrakow@op.pl , tel /fax  12 632 68 40 
 
 

KOMUNIKAT nr 14 /2014/ KG 

z posiedzenia Komisji Gier PPN Kraków z dnia 13 czerwca 2014 r. 
 

Komisja Gier PPN Kraków na posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2014 roku, na podstawie sprawozdań meczowych, 
zweryfikowała wyniki meczów mistrzowskich seniorów, juniorów starszych, juniorów młodszych, trampkarzy, 
młodzików sezonu 2013/2014. 

 
Klasa Kraków A III 
 
zawody z dnia 7/8 czerwca 2014 r. 
 
1) Mecz Iskra Czułów – Tęcza Piekary – boisko uznane za niezdatne do gry przez sędziego głównego.  
 
Komisja  Gier PPN Kraków w związku z wniesieniem protestu do meczu  przez klub LKS „Iskra” Czułów wzywa 
sędziów spotkania na posiedzenie w dniu 16 czerwca 2014 g.14:00 (Janusz Korzeniak, Klaudiusz Wolański, Paweł 
Milka). 
 
Klasa Kraków C II 
 
zawody z dnia 29 maja 2014 r. 
 
1) Mecz KS „Grom” Kraków – LKS „Gwiazda” Ściejowice  3:0  wo. dla drużyny KS „Grom” Kraków  z powodu braku 
drużyny gości. 
 
Na podstawie §15 ust.5 pkt. b Regulaminu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo IV ligi i niższych klas MZPN na 
sezon rozgrywkowy 2013/2014 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny LKS 
„Gwiazda” Ściejowice  z powodu nie stawienia się na zawody drużyny gości. 
 
I Liga Juniorów Starszych 
 
zawody z dnia 24/25 maja 2014 r. 
 
1)  Mecz LKS Rudnik – MOSiR Bukowno boisko uznane za niezdatne do gry przez sędziego głównego.  – nowy 
termin 16.06.2014 godz. 18:30. 
 
zawody z dnia 31 maja/ 1 czerwca  2014 r. 
 
1) Mecz MOSiR Bukowno – KS „Raba” Dobczyce 3:0  wo. dla drużyny MOSiR Bukowno z powodu braku drużyny 
gości. 
 
Na podstawie §9 ust.1 pkt. b Regulaminu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo I, II ligi Juniorów Starszych i 
Młodszych PPN Kraków MZPN w sezonie rozgrywkowym 2013/2014 zawody zostają zweryfikowane jako 
walkower na niekorzyść drużyny KS „Raba” Dobczyce z powodu niezgłoszenia się na zawody drużyny gości. 
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II Liga Juniorów Starszych 
 
zawody z dnia 7/8 czerwca 2014 r. 
 
1) Mecz LKS „Błękitni” Modlnica – LKS „Rzozovia” Rzozów 3:0 wo. dla drużyny LKS „Błękitni” Modlnica  z powodu 
braku drużyny gości. 
 
Na podstawie §9 ust.1 pkt. b Regulaminu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo I, II ligi Juniorów Starszych i 
Młodszych PPN Kraków MZPN w sezonie rozgrywkowym 2013/2014 zawody zostają zweryfikowane jako 
walkower na niekorzyść drużyny LKS „Rzozovia” Rzozów z powodu niezgłoszenia się na zawody drużyny gości. 
 
I Liga Juniorów Młodszych 
 
1) Komisja Gier PPN Kraków w związku z grą nieuprawnionego zawodnika w drużynie RKS „Iskra” Krzęcin wzywa 
na posiedzenie komisji w dniu 18 czerwca 2014 r.: 
- zawodnika Łukasza Gugułę,  
- trenera Grzegorza Niechaja, 
- kierownika Mateusza Szweda. 
 
II Ekstraliga Juniorów Młodszych 
 
zawody z dnia 7/8 czerwca 2014 r. 
 
1) Mecz  KS „Grębałowianka” Kraków – LKS „Gwiazda” Ściejowice 7:0 zweryfikowany 7:0 wo dla drużyny KS 
„Grębałowianka” Kraków z powodu zdekompletowania drużyny gości. 
 
Na podstawie §9 ust.1 pkt. k Regulaminu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo I, II ligi Juniorów Starszych i 
Młodszych PPN Kraków MZPN w sezonie rozgrywkowym 2013/2014  zawody zostają zweryfikowane jako 
walkower na niekorzyść drużyny LKS „Gwiazda” Ściejowice z powodu mniejszej niż 7 liczby zawodników w 
drużynie gości w wyniku czego zawody zostały przerwane. 
 
II Liga Juniorów Młodszych gr. A 
 
zawody z dnia 7/8 czerwca 2014 r. 
 
1) Mecz LKS „Orzeł” Iwanowice – LKS „Partyzant” Dojazdów 3:0 wo. dla drużyny LKS „Orzeł” Iwanowice z powodu 
braku drużyny gości. 
 
Na podstawie §9 ust.1 pkt. b Regulaminu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo I, II ligi Juniorów Starszych i 
Młodszych PPN Kraków MZPN w sezonie rozgrywkowym 2013/2014 zawody zostają zweryfikowane jako 
walkower na niekorzyść drużyny LKS „Partyzant” Dojazdów  z powodu niezgłoszenia się na zawody drużyny gości. 
 
2) Mecz UMKS „Olimpic” Kraków – GKS „Świt” Krzeszowice 0:3 wo. dla drużyny GKS „Świt” Krzeszowice z powodu 
braku drużyny gospodarzy. 
 
Na podstawie §9 ust.1 pkt. b Regulaminu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo I, II ligi Juniorów Starszych i 
Młodszych PPN Kraków MZPN w sezonie rozgrywkowym 2013/2014 zawody zostają zweryfikowane jako 
walkower na niekorzyść drużyny UMKS „Olimpic” Kraków z powodu niezgłoszenia się na zawody drużyny 
gospodarzy. 
 
zawody z dnia 11 czerwca 2014 r. 
 
1) Mecz LKS „Orzeł 1948” Bębło – LKS „Partyzant” Dojazdów 3:0 wo. dla drużyny LKS „Orzeł 1948” Bębło z 
powodu braku drużyny gości. 
 
Na podstawie §9 ust.1 pkt. b Regulaminu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo I, II ligi Juniorów Starszych i 



Młodszych PPN Kraków MZPN w sezonie rozgrywkowym 2013/2014 zawody zostają zweryfikowane jako 
walkower na niekorzyść drużyny LKS „Partyzant” Dojazdów z powodu niezgłoszenia się na zawody drużyny gości. 
 
2) Drużyna UMKS „Olimpic” Kraków została na wniosek klubu z dniem 13.06.2014 r. wycofana z rozgrywek              
II ligi juniorów młodszych gr. A. 
 
II Liga Trampkarzy 
 
zawody z dnia 11 czerwca 2014 r. 
 
1) Mecz SMS II Kraków – KS „Clepardia” Kraków 3:0 wo.dla drużyny SMS II Kraków z powodu braku gości. 
 
Na podstawie §10 ust.1 pkt. b Regulaminu rozgrywek Trampkarzy i młodzików PPN Kraków MZPN w sezonie 
rozgrywkowym 2013/2014 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny KS „Clepardia” 
Kraków z powodu niezgłoszenia się na zawody drużyny gości. 
 
 
III Liga Trampkarzy gr. A 
 
zawody z dnia 7/8 czerwca 2014 r. 
 
1) Mecz LKS „Słomniczanka” Słomniki – KS „Grębałowianka” Kraków 3:0 wo. dla drużyny LKS „Słomniczanka” 
Słomniki z powodu braku drużyny gości. 
 
Na podstawie §10 ust.1 pkt. b Regulaminu rozgrywek Trampkarzy i młodzików PPN Kraków MZPN  w sezonie 
rozgrywkowym 2013/2014 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny KS 
„Grębałowianka” Kraków z powodu niezgłoszenia się na zawody drużyny gości. 
 
 
III Liga  Młodzików  gr. C 
 
zawody z dnia 7/8 czerwca 2014 r. 
 
1) Mecz KS „Bieżanowianka” Kraków – LKS „Wisła” Jeziorzany 3:0  wo.dla drużyny KS „Bieżanowianka” Kraków         
z powodu braku gości. 
 
Na podstawie §10 ust.1 pkt. b Regulaminu rozgrywek Trampkarzy i młodzików PPN Kraków MZPN w sezonie 
rozgrywkowym 2013/2014 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny LKS „Wisła” 
Jeziorzany z powodu niezgłoszenia się na zawody drużyny gości. 
 
2) Drużyna LKS „Liszczanka” Liszki została na wniosek klubu z dniem 13.06.2014 r. wycofana z rozgrywek                    
III ligi młodzików gr. C. 
 

 

            Protokolant                                 Za Komisje Gier PPN Kraków                                                               
                                                                                                           
           Tomasz Kowal                                           Przewodniczący                                                                                                                                                                          
                                                                               Kazimierz Śliwiński 


