
 

Podokręg Piłki Nożnej Kraków 

Komisja Gier 

31-158 Kraków 

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

KOMUNIKAT nr 31 /2014/ KG 

z posiedzenia Komisji Gier PPN Kraków z dnia 17 października 2014 r. 
 

Komisja Gier PPN Kraków na posiedzeniu w dniu 17 października 2014 roku, na podstawie sprawozdań 
meczowych, zweryfikowała wyniki meczów mistrzowskich seniorów, juniorów starszych, juniorów młodszych, 
trampkarzy, młodzików sezonu 2014/2015. 

 
Klasa A Kraków II 
 
zawody z dnia 11/12 października 2014 r. 
 
1) Mecz KS „Dragon” Szczyglice – AP Kmita II Zabierzów 0:0 zweryfikowany 3:0 wo. na korzyść drużyny                      
KS „Dragon” Szczyglice 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                       
AP Kmita II Zabierzów z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gości (Piotr Kudełko – 
nieuprawniony do gry). 
 
Klasa B Kraków II 
 
zawody z dnia 24 września 2014 r. 
 
1) Mecz SKS „Bratniak” Kraków – KS „Bieżanowianka” Kraków 1:0 zweryfikowany 3:0 wo. na korzyść drużyny SKS 
„Bratniak”  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). 
 
zawody z dnia 11/12 października 2014 r. 
 
1) Mecz LKS „Wisła” Rząska – KS „Płomień” 2010 Jerzmanowice zweryfikowany 3:0  wo. na korzyść drużyny LKS 
„Wisła” Rząska z powodu braku kart zdrowia zawodników drużyny gości.  
 
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 KS 
„Płomień” 2010 Jerzmanowice z powodu z powodu niespełnienia przepisów o opiece lekarskiej przez 
zawodników drużyny gości (brak kart zdrowia). 
 
Klasa C Kraków II 
 
zawody z dnia 11/12 października 2014 r. 
 
1) Mecz LKS „Wisła” Czernichów – LKS „Rzozovia” II Rzozów zweryfikowany 3:0  wo.  na korzyść drużyny LKS 
„Wisła” Czernichów z powodu braku drużyny gości. 
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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 LKS 
„Rzozovia” II Rzozów z powodu niestawienia się do zawodów drużyny gości. 
 
II Liga Okręgowa Juniorów Młodszych Gr. I 
 
zawody z dnia 11/12 października 2014 r. 
 
1) Mecz KS „Tyniec” Kraków – LKS „Orzeł 1948” Bębło zakończony w 64 min. przy stanie 6:1 zweryfikowany 6:0 
wo. na korzyść drużyny KS „Tyniec” Kraków z powodu zdekompletowania drużyny gości. 
 
Na podstawie §15 ust.5 pkt. i Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy                        
i młodzików MZPN  na sezon rozgrywkowy 2014/2015 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na 
niekorzyść drużyny LKS „Orzeł 1948” Bębło Morawica z powodu mniejszej niż 7 liczby zawodników w drużynie 
gości w wyniku czego zawody zostały przerwane. 
 
II Liga Okręgowa Juniorów Młodszych Gr. II 
 
zawody z dnia 14 października 2014 r. 
 
1) Mecz KS „Bibiczanka” Bibice – AP „Profi” Zielonki zakończony w 40 min przy stanie 0:7 zweryfikowany 0:7 wo. 
na korzyść drużyny AP „Profi” Zielonki z powodu zdekompletowania drużyny gospodarzy. 
 
Na podstawie §15 ust.5 pkt. i Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy                        
i młodzików MZPN  na sezon rozgrywkowy 2014/2015 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na 
niekorzyść drużyny KS „Bibiczanka” Bibice Morawica z powodu mniejszej niż 7 liczby zawodników w drużynie 
gości w wyniku czego zawody zostały przerwane. 
 
II Liga Okręgowa Trampkarzy Gr. I 
 
zawody z dnia 11/12 października 2014 r. 
 
1) Mecz KS „Pcimianka” Pcim – KS „Armatura” Kraków zweryfikowany 3:0 wo. na korzyść drużyny KS „Pcimianka” 
Pcim 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. 
 
2) Komisja Gier PPN Kraków wycofuje z dniem 17 października 2014 r.  drużynę KS „Armatura” Kraków                    
z rozgrywek II Ligi Okręgowej Trampkarzy Gr. I . 
 
Na podstawie §15 ust.2 pkt. b Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy                        
i młodzików MZPN  na sezon rozgrywkowy 2014/2015 Komisja Gier PPN Kraków wycofuje drużynę                               
KS „Armatura” Kraków w związku z nierozegraniem trzech wyznaczonych spotkań w rozgrywkach II Ligi 
Okręgowej Trampkarzy Gr. I. 
 
II Liga Okregowa Trampkarzy gr. IV 
 
zawody z dnia 4/5 pażdziernika 2014 r. 
 
1) Mecz KS „Wanda” Kraków – MKS „Nowa Proszowianka” Proszowice zweryfikowany 0:3 wo. na korzyść drużyny 
MKS „Nowa Proszowianka” Proszowice 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. 
 



 
 
zawody z dnia 10 pażdziernika 2014 r. 
 
1) Mecz OKS „Słowik” Olkusz – UMKS „Olimpic” 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 UMKS „Olimpic” Kraków z powodu niestawienia się do zawodów drużyny gości. 
 
2) Mecz SMS Kraków – KS „Wanda” Kraków zweryfikowany 3:0 wo. na korzyść drużyny SMS Kraków z powodu 
braku drużyny gości. 
 
3) Komisja Gier PPN Kraków wycofuje z dniem 17 października 2014 r.  drużynę KS „Wanda” Kraków z rozgrywek 
II Ligi Okręgowej Trampkarzy Gr. IV . 
 
Na podstawie §15 ust.2 pkt. b Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy                        
i młodzików MZPN  na sezon rozgrywkowy 2014/2015 Komisja Gier PPN Kraków wycofuje drużynę KS „Armatura” 
Kraków w związku z nierozegraniem trzech wyznaczonych spotkań w rozgrywkach II Ligi Okręgowej Trampkarzy 
Gr. IV. 
 
zawody z dnia 14 października 2014 r. 
 
1) Mecz KS „Prądniczanka” Kraków – UMKS „Olimpic” Kraków 5:3 zweryfikowany 0:3 wo. na korzyść drużyny 
UMKS „Olimpic” 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 KS „Prądniczanka” Kraków z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gospodarzy 
(Jakub Malicki – niezgłoszony). 
 
III Liga Okręgowa Trampkarzy Gr. I 
 
zawody z dnia 14 października 2014 r. 
 
1) Mecz KS „Michałowianka” Michałowice – LKS „Słomniczanka” Słomniki zweryfikowany 0:3 wo. na korzyść 
drużyny LKS „Słomniczanka” Słomniki 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 „Michałowianka” Michałowice z powodu niestawienia się do zawodów drużyny 
gospodarzy. 
 
 
II Liga Okręgowa Młodzików Gr. III 
 
zawody z dnia 20/21 września 2014 r. 
 
1) Mecz KS „Pcimianka” Pcim – WLKS „Krakus” Swoszowice zweryfikowany 3:0 wo. na korzyść drużyny                           
KS „Pcimianka” Pcim 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 WLKS „Krakus” Swoszowice z powodu niestawienia się do zawodów drużyny gości. 
 
 
 
 



III Liga Okręgowa Młodzików Gr. IV 
 
zawody z dnia 30 września 2014 r. 
 
1) Mecz KS „Podgórze” Kraków – KS „Płaszowianka” Kraków zweryfikowany 3:0 na korzyść drużyny                                 
KS „Podgórze” Kraków z powodu braku dokumentów tożsamości 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 KS „Płaszowianka” Kraków z powodu braku dokumentów tożsamości zawodników drużyny 
gości. 
 
III Liga Okręgowa Młodzików Gr. V 
 
zawody z dnia 7 października 2014 r. 
 
1) Mecz UMKS „Olimpic” Kraków – TS „Rybitwy” Kraków zweryfikowany 3:0 wo. na korzyść drużyny UMKS 
„Olimpic” 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 TS „Rybitwy” Kraków z powodu niestawienia się do zawodów drużyny gości. 
 
zawody z dnia 11/12 października 2014 r. 
 
1) Mecz KS „Albertus” II Kraków – LKS „Błękitni” Modlnica 1:3 zweryfikowany 0:3 wo. na korzyść drużyny               
LKS „Błękitni” Modlnica z powodu gry nieuprawnionych zawodników w drużynie gospodarzy.  
 
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 KS „Albertus” II Kraków z powodu gry nieuprawnionych zawodników w drużynie 
gospodarzy (Sergiusz Sanetra, Adrian Gościej – niezgłoszeni). 
 
zawody z dnia 14 października 2014 r. 
 
1) Mecz LKS „Galicja” Raciborowice – TS „Rybitwy” Kraków zweryfikowany 3:0 wo. na korzyść drużyny                        
LKS „Galicja” Raciborowice 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 „Rybitwy” Kraków z powodu niestawienia się do zawodów drużyny gości. 

 
 
              Protokolant                                 Za Komisje Gier PPN Kraków                                                               
                                                                                                           
           Tomasz Kowal                                           Przewodniczący                                                                                                                                                                          
                                                                               Kazimierz Śliwiński 

 


