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KOMUNIKAT nr 28 /2014/ KG 

z posiedzenia Komisji Gier PPN Kraków z dnia 26 września 2014 r. 
 

Komisja Gier PPN Kraków na posiedzeniu w dniu 26 września 2014 roku, na podstawie sprawozdań meczowych, 
zweryfikowała wyniki meczów mistrzowskich seniorów, juniorów starszych, juniorów młodszych, trampkarzy, 
młodzików sezonu 2014/2015 oraz Pucharu Polski . 

 
 
1)   Puchar Polski 
 
Komisja Gier PPN Kraków w dniu 24 września dokonała losowania par V rundy  Pucharu Polski na 
szczeblu PPN Kraków. 
 
 

lp termin pary V rundy Pucharu Polski PPN Kraków 

71 15 listopad 2014 g.13:00 Clepardia Kraków  Hutnik Kraków  

72 11 listopad 2014 g.13:00 Prądniczanka Kraków  Jutrzenka Giebułtów  

73 11 listopad 2014 g.13:00 Garbarnia II Kraków  Zieleńczanka Zielonki  

74 11 listopad 2014 g.13:00 Orzeł Iwanowice  
Nowa Proszowianka 

Proszowice  

75 11 listopad 2014 g.13:00 Skawinka Skawina  Wiślanie Jaśkowice  

76 15 listopad 2014 g.13:00 
Radziszowianka 

Radziszów  
Wisła II Kraków  

77 11 listopad 2014 g.13:00 Borek Kraków  Cracovia II Kraków  

78 15 listopad 2014 g.13:00 Prokocim Kraków  Garbarnia Kraków  
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2)  Mecze Mistrzowskie 
 
Klasa  C Kraków I 
 
zawody z dnia 20/21 września 2014 r. 
 
1) Mecz TS Węgrzce II – KS „Płomień 2010” II Jerzmanowice zweryfikowany  3:0 wo. na korzyść drużyny TS 
Węgrzce II  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 2014/2015 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny KS „Płomień 
2010” II Jerzmanowice z powodu niestawienia się do zawodów drużyny gości. 
 
2) Mecz KS „Albertus” Kraków – LKS „Tytan” Polekarcice 2:2 zweryfikowany 0:3 wo. na korzyść drużyny LKS 
„Tytan” Polekarcice 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 MZPN na 
sezon rozgrywkowy 2014/2015 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny KS 
„Albertus” Kraków z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gospodarzy (Mikołaj Kłosiński – brak 
dokumentu tożsamości). 
 
I Liga Okręgowa Juniorów Starszych 
 
zawody z dnia 23 września 2014 r. 
 
1) Mecz KS „Prądniczanka” Kraków –  KS „Podgórze” Kraków  zweryfikowany 0:3 wo. na korzyść drużyny                        
KS „Podgórze” Kraków z powodu niestawienia się do zawodów drużyny gospodarzy. 
 
Na podstawie §15 ust.5 pkt. b Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy                        
i młodzików MZPN  na sezon rozgrywkowy 2014/2015 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na 
niekorzyść drużyny KS „Prądniczanka” Kraków z powodu niestawienia się do zawodów drużyny gospodarzy 
(drużyna gości  nie została powiadomiona o odwołaniu meczu). 
 
II Liga  Okręgowa Juniorów Młodszych Gr. II  
 
zawody z dnia 20/21 września 2014 r. 
 
1) Mecz SKS „Jastrzębiec ” Książ Wielki – KS „Grębałowianka” Kraków 0:3 wo. na korzyść drużyny KS 
„Grębałowianka”   Kraków z powodu braku drużyny gospodarzy. 
 
Na podstawie §15 ust.5 pkt. b Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy                        
i młodzików MZPN  na sezon rozgrywkowy 2014/2015 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na 
niekorzyść drużyny SKS „Jastrzębiec ” Książ Wielki z powodu niestawienia się do zawodów drużyny gospodarzy. 
 
II Liga Okręgowa Juniorów Młodszych Gr. III 
 
zawody z dnia 20/21 września 2014 r. 
 
1) Mecz LKS „Gajowianka” Gaj –  KS „Clepardia” Kraków  przerwany przy stanie 4:1 z powodu niekorzystnych 
zjawisk atmosferycznych zweryfikowany 4:0 wo. na korzyść drużyny LKS „Gajowianka”  Gaj 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 rozgrywkowy 2014/2015 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na 
niekorzyść drużyny KS „Clepardia” Kraków z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gości (Bieda 
Robert – nieuprawniony do gry). 
 
 



 
I Liga Okręgowa Trampkarzy Gr. II 
 
zawody z dnia 20/21 września 2014 r. 
 
1) Mecz KS „Wieczysta” Kraków –  TS „Wisła” II Kraków zweryfikowany 0:3 wo. na korzyść drużyny TS „Wisła” II 
Kraków z powodu nieprzygotowania  boiska do gry. 
 
Na podstawie §15 ust.5 pkt. c  Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy                        
i młodzików MZPN  na sezon rozgrywkowy 2014/2015 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na 
niekorzyść drużyny KS „Wieczysta”  Kraków z powodu nieprzygotowania  boiska do gry (klub lako gospodarz nie 
wyraził zgody na rozgrywanie meczu i nie przygotował boiska zastępczego). 
 
 
II Liga Okręgowa Trampkarzy Gr. IV 
 
zawody z dnia 17 września 2014 r. 
 
1) Mecz  OKS „Słowik” Olkusz –  KS „Wanda” Kraków  zweryfikowany 3:0 wo.  na korzyść drużyny OKS „Słowik”  
Olkusz z powodu braku drużyny gości. 
 
Na podstawie §15 ust.5 pkt. b Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy                        
i młodzików MZPN  na sezon rozgrywkowy 2014/2015 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na 
niekorzyść drużyny KS „Wanda”  Kraków z powodu niestawienia się do zawodów drużyny gości. 
 
 
III Liga Okręgowa Trampkarzy Gr. I 
 
zawody z dnia 20/21 września 2014 r. 
 
1) Mecz  MKS „Skała 2004” –  TS Węgrzce zweryfikowany  3:0  wo. na korzyść drużyny MKS „Skała 2004”                   
z powodu braku drużyny gości. 
 
Na podstawie §15 ust.5 pkt. b Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy                        
i młodzików MZPN  na sezon rozgrywkowy 2014/2015 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na 
niekorzyść drużyny TS Węgrzce z powodu niestawienia się do zawodów drużyny gości. 
 
 
III Liga Okręgowa Trampkarzy Gr. II 
 
zawody z dnia 20/21 września 2014 r. 
 
1) Mecz  PKS „Sankowia” Sanka – KS „Alfa” Morawica zweryfikowany  3:0  wo. na korzyść drużyny PKS 
„Sankowia”  Sanka z powodu braku drużyny gości. 
 
Na podstawie §15 ust.5 pkt. b Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy                        
i młodzików MZPN  na sezon rozgrywkowy 2014/2015  zawody zostają zweryfikowane jako walkower na 
niekorzyść drużyny KS „Alfa”  Morawica z powodu niestawienia się do zawodów drużyny gości. 
 
 
I Liga Okręgowa Młodzików Gr. II 
 
zawody z dnia 20/21 września 2014 r. 
 
1) Mecz KS „Wieczysta” Kraków –  MKS „Cracovia” SAA  Kraków zweryfikowany 0:3 wo.  na korzyść drużyny MKS 
„Cracovia” SAA  Kraków z powodu nieprzygotowania  boiska do gry. 
 
Na podstawie §15 ust.5 pkt. c  Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy                        
i młodzików MZPN  na sezon rozgrywkowy 2014/2015 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na 



niekorzyść drużyny KS „Wieczysta”  Kraków z powodu nieprzygotowania  boiska do gry (klub lako gospodarz nie 
wyraził zgody na rozgrywanie meczu i nie przygotował boiska zastępczego). 
 
 
II Liga Okręgowa Młodzików  Gr. I 
 
zawody z dnia 18 września 2014 r. 
 
1) Mecz KS „Orzeł ” Piaski Wielkie Kraków – TS „Wisła” II Kraków 0:4 zweryfikowany 0:4  wo. na korzyść drużyny 
TS „Wisła”  II Kraków z powodu gry nieuprawnionych zawodników w drużynie gospodarzy. 
 
 Na podstawie §15 ust.5 pkt. g Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy                        
i młodzików MZPN  na sezon rozgrywkowy 2014/2015 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na 
niekorzyść drużyny KS „Orzeł ” Piaski Wielkie Kraków z powodu gry nieuprawnionych zawodników w drużynie 
gospodarzy(Dawid Gadzina, Maciej Duda – niezgłoszeni do gry, Mikołaj Chudziak– nieuprawniony). 
 
zawody z dnia 20/21 września 2014 r.  
 
1) Mecz AP 21 II Kraków – KS „Orzeł ” Piaski Wielkie Kraków 6:0 zweryfikowany 6:0  wo.na korzyść drużyny AP 21 
II Kraków z powodu gry nieuprawnionych zawodników w drużynie gości.  
 
Na podstawie §15 ust.5 pkt. g Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy                        
i młodzików MZPN  na sezon rozgrywkowy 2014/2015 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na 
niekorzyść drużyny KS „Orzeł ”  Piaski Wielkie Kraków z powodu gry nieuprawnionych zawodników w drużynie 
gości (Dawid Gadzina, Bartosz Tomana, Miłosz Borowicki– niezgłoszeni, Mikołaj Chudziak – nieuprawniony). 
 
 
III Liga Okręgowa Młodzików Gr. I 
 
1) Drużyna KS „Michałowianka”  Michałowice na wniosek klubu  zostaje wycofana z dniem 22.09.2014 r.                    
z rozgrywek III Ligi Okręgowej Młodzików Gr. I 
 
zawody z dnia 20/21 września 2014 r. 
 
1) Mecz  TS „Skalanka” Skała – LKS Niedźwiedź  przełożony na dzień   11.10.2014 godz. 11:00. 
 
2) Mecz  AP Gołcza II – MKS „Pogoń”  Miechów przełożony na dzień 08.10.2014 godz. 16:30.  
 
 
III Liga Okręgowa Młodzików Gr. III 
 
zawody z dnia 20/21 września 2014 r. 
 
1). Mecz KS „Bronowianka” II Kraków – WLKS „Krakus” II Swoszowice zweryfikowany 0:3  wo.na korzyść drużyny 
WLKS „Krakus” II Swoszowice z powodu braku drużyny gospodarzy. 
 
Na podstawie §15 ust.5 pkt. b Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy                        
i młodzików MZPN  na sezon rozgrywkowy 2014/2015 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na 
niekorzyść drużyny KS „Bronowianka” II Kraków z powodu niestawienia się do zawodów drużyny gospodarzy. 
 
 
III Liga Okręgowa Młodzików Gr. IV 
 
zawody z dnia 20/21 września 2014 r. 
 
1) Mecz KS „Victoria” Kraków –  KS „Podgórze” Kraków 0:0 zweryfikowany 0:3 wo. na korzyść drużyny KS 
„Podgórze”  Kraków z powodu gry nieuprawnionych zawodników w drużynie gospodarzy. 
 
Na podstawie §15 ust.5 pkt. g Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy                        



i młodzików MZPN  na sezon rozgrywkowy 2014/2015 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na 
niekorzyść drużyny KS „Victoria” Kraków z powodu gry nieuprawnionych zawodników w drużynie gospodarzy. 
 
 
III Liga Okręgowa Młodzików Gr. V 
 
zawody z dnia 20/21 września 2014 r. 
 
1) Mecz  LKS „Zieleńczanka” Zielonki –  KS „Prądniczanka” II Kraków 5:2 zweryfikowany 0:3 wo. na korzyść 
drużyny KS „Prądniczanka” II Kraków 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 rozgrywkowy 2014/2015 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na 
niekorzyść drużyny LKS „Zieleńczanka”  Zielonki z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie 
gospodarzy (Michał Nalepa – niezgloszony). 
 

 
            Protokolant                                 Za Komisje Gier PPN Kraków                                                               
                                                                                                           
           Tomasz Kowal                                           Przewodniczący                                                                                                                                                                          
                                                                               Kazimierz Śliwiński 


