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KOMUNIKAT nr 2/2014/ KG 

z posiedzenia Komisji Gier PPN Kraków z dnia 24 marzec 2014 r. 
 
Komisja Gier PPN Kraków na posiedzeniu w dniu 24 marca 2014 roku, w związku z wycofaniem drużyn z 
rozgrywek , zweryfikowała tabele rozgrywek seniorów, juniorów starszych, juniorów młodszych, trampkarzy, 
młodzików . 
 
W związku z wycofaniem drużyn z rozgrywek  przeprowadzono weryfikację  tabel: 
 
Klasa  Kraków A III 

1. Na podstawie §20 pkt.1 i §15 pkt.4 b  Regulaminu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo IV ligi i niższych klas 
MZPN na sezon 2013/14  przesuwa się drużynę  KS „ Victoria” Kraków na ostatnie miejsce w tabeli końcowej,                          
a w pozostałych meczach przyznaje się walkowery dla przeciwników. 
 

Klasa  Kraków B I 

1. Na podstawie §20 pkt.1 i §15 pkt.4 a  Regulaminu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo IV ligi i niższych klas 
MZPN na sezon 2013/14  przesuwa się drużynę  LKS „ Juvenia” II Prandocin na ostatnie miejsce w tabeli 
końcowej, a wyniki z rundy jesiennej zostają anulowane. 
 
2. Na podstawie §20 pkt.1 i §15 pkt.4 b  Regulaminu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo IV ligi i niższych klas 
MZPN na sezon 2013/14  przesuwa się drużynę  LKS „Słomniczanka” II Słomniki na ostatnie miejsce w tabeli 
końcowej, a w pozostałych meczach przyznaje się walkowery dla przeciwników. 
 
Klasa  Kraków B II 

1. Na podstawie §20 pkt.1 i §15 pkt.4 b  Regulaminu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo IV ligi i niższych klas 
MZPN na sezon 2013/14  przesuwa się drużynę  TS „Węgrzce” II na ostatnie miejsce w tabeli końcowej, a w 
pozostałych meczach przyznaje się walkowery dla przeciwników. 
 
Klasa  Kraków C I 

1. Na podstawie §20 pkt.1 i §15 pkt.4 b  Regulaminu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo IV ligi i niższych klas 
MZPN na sezon 2013/14  przesuwa się drużynę  LKS „Galicja ” II Raciborowice na ostatnie miejsce w tabeli 
końcowej, a w pozostałych meczach przyznaje się walkowery dla przeciwników. 
 
Klasa  Kraków C II 

1. Na podstawie §20 pkt.1 i §15 pkt.4 a  Regulaminu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo IV ligi i niższych klas 
MZPN na sezon 2013/14  przesuwa się drużynę  LKS „ Zryw” Facimiech na ostatnie miejsce w tabeli końcowej, a 
wyniki z rundy jesiennej zostają anulowane. 
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