
 

Podokręg Piłki Nożnej Kraków 

Komisja Gier 

31-158 Kraków 

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

KOMUNIKAT nr 29 /2014/ KG 

z posiedzenia Komisji Gier PPN Kraków z dnia 3 października 2014 r. 
 

Komisja Gier PPN Kraków na posiedzeniu w dniu 3 października 2014 roku, na podstawie sprawozdań 
meczowych, zweryfikowała wyniki meczów mistrzowskich seniorów, juniorów starszych, juniorów młodszych, 
trampkarzy, młodzików sezonu 2014/2015 

 
1)  Mecze Mistrzowskie 
 
Klasa B Kraków II 
 
zawody z dnia 27/28 września 2014 r. 
 
1) Mecz KS „Bronowicki” Kraków – KS „Bieżanowianka” Kraków 7:1 zweryfikowany 7:0 wo. na korzyść drużyny     
KS „Bronowicki”  Kraków 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 MZPN na 
sezon rozgrywkowy 2014/2015 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny                       
KS „Bieżanowianka” Kraków z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gości (Przemysław Mazgaj– 
nieuprawniony). 
 
Klasa C Kraków I 
 
zawody z dnia 27/28 września 2014 r. 
 
1) Mecz PKS „Sankowia” Sanka – LKS „Orzeł 1948” II Bębło 7:0 zweryfikowany 7:0 wo na korzyść drużyny PKS 
„Sankowia” Sanka 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 rozgrywkowy 2014/2015 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny LKS „Orzeł 
1948” II Bębło z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gości gości (Michał Cieśla, Wojciech 
Kędziora – brak dokumentu tożsamości). 
 
Klasa C Kraków II  
 
zawody z dnia 27/28 września 2014 r. 
 
1) Mecz LKS „Gwiazda” Ściejowice –  TKKF „Kliny” Kraków zweryfikowany 0:3 wo. na korzyść drużyny TKKF „Kliny”  
Kraków z powodu braku kart zdrowia zawodników drużyny gospodarzy. 
 
Na podstawie §9 ust.6 i  §15 ust.5 pkt. h Regulaminu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo IV ligi i niższych klas 
MZPN na sezon rozgrywkowy 2014/2015 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny 
LKS „Gwiazda” Ściejowice z powodu z powodu niespełnienia przepisów o opiece lekarskiej przez zawodników 
drużyny gospodarzy (brak kart zdrowia). 
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I Liga Okręgowa Juniorów Starszych 
 
zawody z dnia 27/28 września 2014 r. 
 
1) Mecz LKS „Gdovia” Gdów – MKS „Nowa Proszowianka” Proszowice 5:5 zweryfikowany 5:0 wo. na korzyść 
drużyny LKS „Gdovia” 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 MKS „Nowa Proszowianka” Proszowice z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w 
drużynie gości (Patryk Kot – nieuprawniony do gry w juniorach starszych). 
 
II Liga Okręgowa Juniorów Starszych Gr. II 
 
zawody z dnia 27/28 września 2014 r. 
 
1) Mecz OSKF „Orzeł” Sidzina – KS „ Zwierzyniecki” Kraków 1:7 zweryfikowany 3:0 wo. na korzyść drużyny OSKF 
„Orzeł”  Sidzina 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 „ Zwierzyniecki” Kraków z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gości 
(Patryk Mięblar – niezgłoszony). 
 
II Liga Okręgowa Juniorów Młodszych Gr. II 
 
zawody z dnia 27/28 września 2014 r. 
 
1) Mecz MKS „Pogoń” Miechów – MKS „Nowa Proszowianka” Proszowice zweryfikowany 3:0 wo. na korzyść 
drużyny MKS „Pogoń” Miechów 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 MKS „Nowa Proszowianka” Proszowice z powodu niestawienia się do zawodów drużyny 
gości. 
 
I Liga Okręgowa Trampkarzy Gr. II 
 
zawody z dnia 27/28 września 2014 r. 
 
1) Mecz PKS „Jadwiga” Kraków – KS „Wieczysta” Kraków 2:5 zweryfikowany 3:0 wo. na korzyść drużyny PKS 
„Jadwiga” Kraków 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 „Wieczysta” Kraków z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gości (Michał 
Samek– niezgłoszony.) 
 
II Liga Okręgowa Trampkarzy Gr. I 
 
zawody z dnia 27/28 września 2014 r. 
 
1) Mecz KKS „Prokocim” Kraków – KS „Armatura” Kraków zweryfikowany 3:0 wo.na korzyść drużyny KKS 
„Prokocim” Kraków 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 „Armatura” Kraków z powodu niestawienia się do zawodów drużyny gości. 



 
II Liga Okręgowa Trampkarzy Gr. IV 
 
zawody z dnia 27/28 września 2014 r. 
 
1) Mecz UMKS „Olimpic” Kraków – KS „Wanda” Kraków 19:0 zweryfikowany 19:0 wo. na korzyść drużyny UMKS 
„Olimpic” Kraków z powodu gry nieuprawnionych zawodników w drużynie gości.  
 
Na podstawie §15 ust.5 pkt. g i §7 ust.4c 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 gry nieuprawnionych zawodników w drużynie gości (Konrad 
Szewczyk, Mateusz Jagusiński – nieuprawnieni do gry w trampkarzach ). 
 
III Liga Okręgowa Trampkarzy Gr. I 
 
zawody z dnia 27/28 września 2014 r. 
 
1) Mecz UKS „Ekler” Baranówka – LKS „Orzeł” Iwanowice 13:0 zweryfikowany 0:3 wo. na korzyść drużyny LKS 
„Orzeł” Iwanowice 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 UKS „Ekler” Baranówka z powodu gry nieuprawnionych zawodników w drużynie gospodarzy 
(Dawid Cłoń – zgłoszony w innym klubie, Piotr Koster– niezgłoszony). 
 
III Liga Okręgowa Trampkarzy Gr. III 
 
zawody z dnia 26/27/28 września 2014 r. 
 
1) Mecz KS „Zwierzyniecki” Kraków – „Nowy Hutnik 2010” Kraków nie odbył się ze względu na zły stan boiska.  
 
2) Mecz KS „Albertus” Kraków – KS „Grębałowianka” Kraków zweryfikowany 0:3 wo. na korzyść drużyny                     
KS „Grębałowianka” 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 „Albertus” Kraków z powodu nieprzygotowania  boiska do gry. 
 
III Liga Okręgowa Trampkarzy Gr. IV 
 
zawody z dnia 27/28 września 2014 r. 
 
1) Mecz KS „Podgórze” Kraków – MTS „Piast” Skawina zweryfikowany 3:0 wo. na korzyść drużyny KS „Podgórze” 
Kraków 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 MTS „Piast” Skawina z powodu niestawienia się do zawodów drużyny gości. 
 
III Liga Okręgowa Młodzików Gr. I 
 
zawody z dnia 6/7 września 2014 r. 
 
1) Mecz LKS „Sokół” Kocmyrzów – AP Gołcza II przerwany w 24 minucie przy stanie 0:1 przez warunki 
atmosferyczne. Termin dokończenia meczu zostaje wyznaczony na dzień 21.10.2014 g.16:00 (mecz od 25 min. ).  
 
 
 
 



III Liga Okręgowa Młodzików Gr. II 
 
zawody z dnia 20/21 września 2014 r. 
 
1) Mecz LKS „Wisła” Jeziorzany – Salos Kraków 2:3 zweryfikowany 3:0 wo. na korzyść drużyny LKS „Wisła” 
Jeziorzany z powodu gr nieuprawnionych zawodników drużyny 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 Salos Kraków z powodu gry nieuprawnionych zawodników w drużynie gości. 
 
III Liga Okręgowa Młodzików Gr. III 
 
zawody z dnia 27/28 września 2014 r. 
 
1) Mecz LKS „Gajowianka” Gaj – KS „Bronowianka” II Kraków zweryfikowany 3:0 wo. na korzyść drużyny                     
LKS „Gajowianka” Gaj 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 „Bronowianka” II Kraków z powodu niestawienia się do zawodów drużyny gości. 
 
zawody z dnia 1 października 2014 r. 
 
1) Mecz KS „Borek” II Kraków – LKS „Gajowianka” Gaj 20:0 zweryfikowany 20:0 wo. na korzyść drużyny KS 
„Borek”  II Kraków z powodu gry nieuprawnionych zawodników w drużynie gości . 
 
Na podstawie §15 ust.5 pkt. g i §7 ust.4d Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy  
i młodzików MZPN na sezon rozgrywkowy 2014/2015 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na 
niekorzyść drużyny LKS „Gajowianka” Gaj z powodu gry nieuprawnionych zawodników w drużynie gości (Artur 
Kurlit, Grzegorz Kurlit – nieuprawnieni do gry w młodzikach). 
 
III Liga Okręgowa Młodzików gr. IV 
 
zawody z dnia 6/7 września 2014 r. 
 
1) Mecz „Nowy Hutnik 2010” II Kraków – „Dąbski” KS Kraków zweryfikowany 3:0 wo. na korzyść drużyny „Nowy 
Hutnik 2010” II Kraków 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 „Dąbski” KS Kraków z powodu niestawienia się do zawodów drużyny gości. 
 
zawody z dnia 27/28 września 2014 r. 
 
1) Mecz „Nowy Hutnik 2010” II Kraków – KS „Zwierzyniecki” Kraków 0:5 zweryfikowany 0:5 wo. na korzyść             
KS „Zwierzyniecki” 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 „Nowy Hutnik 2010” II Kraków z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie 
gospodarzy (Kacper Michalik – niezgłoszony do gry). 
 
III Liga Okręgowa Młodzoków Gr. V 
 
zawody z dnia 1 października 2014 r. 
 
1) Mecz KS „Wanda” Kraków – UMKS „Olimpic” Kraków zweryfikowany 0:3 wo. na korzyść drużyny UMKS 
„Olimpic” 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 KS „Wanda” Kraków z powodu niestawienia się do zawodów drużyny gospodarzy. 
 

 
            Protokolant                                 Za Komisje Gier PPN Kraków                                                               
                                                                                                           
           Tomasz Kowal                                           Przewodniczący                                                                                                                                                                          
                                                                               Kazimierz Śliwiński 

 


