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KOMUNIKAT nr 32 /2014/ KG 

z posiedzenia Komisji Gier PPN Kraków z dnia 24 października 2014 r. 
 

Komisja Gier PPN Kraków na posiedzeniu w dniu 24 października 2014 roku, na podstawie sprawozdań 
meczowych, zweryfikowała wyniki meczów mistrzowskich seniorów, juniorów starszych, juniorów młodszych, 
trampkarzy, młodzików sezonu 2014/2015 oraz dokonała zmian terminów meczy mistrzowskich i Pucharu Polski. 

Puchar Polski  
 
1) Mecz KS „Prądniczanka” Kraków – LKS „Jutrzenka” Giebułtów zmiana terminu  z dnia 11 listopada 2014 r. na 
dzień 15 listopada 2014 r.  g.12:00.  
 
2) Mecz RKS „Garbarnia” II Kraków – LKS „Zieleńczanka” Zielonki zmiana terminu  z dnia 11 listopada 2014 r. na 
dzień 16 listopada 2014 r. g. 13:30. 
 
Klasa A Kraków II 
 
zawody z dnia 30 sierpnia 2014 r. 
 
1) Mecz KS „Armatura” Kraków – KS „Prądniczanka” II Kraków 3:2 zweryfikowany 0:3 wo. na korzyść drużyny               
KS „Prądniczanka” II Kraków z powodu gry zawodnika wykluczonego z PZPN w drużynie gospodarzy.  
 
Na podstawie §18 ust.19 i  §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 „Armatura” Kraków z powodu gry zawodnika wykluczonego z PZPN w drużynie gospodarzy (Krzysztof Filipczak  
- wykluczony z PZPN). 
 
zawody z dnia 6 września 2014 r. 
 
1) Mecz TS „Tramwaj” Kraków – KS „ Armatura” Kraków 4:2 zweryfikowany 4:0 wo. na korzyść drużyny                       
TS „Tramwaj” Kraków z powodu gry zawodnika wykluczonego z PZPN w drużynie gości.  
 
Na podstawie §18 ust.19 i  §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 „Armatura” Kraków z powodu gry zawodnika wykluczonego z PZPN w drużynie gości (Krzysztof Filipczak  
- wykluczony z PZPN). 
 
zawody z dnia 10 września 2014 r. 
 
1) Mecz KS „Armatura” Kraków – LKS „Sportowiec” Modlniczka 5:1 zweryfikowany 0:3 wo. na korzyść drużyny 
LKS „Sportowiec”  Modlniczka z powodu gry zawodnika wykluczonego z PZPN w drużynie gospodarzy. 
 
Na podstawie §18 ust.19 i  §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 „Armatura” Kraków z powodu gry zawodnika wykluczonego z PZPN w drużynie gospodarzy (Krzysztof Filipczak  
- wykluczony z PZPN). 
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zawody z dnia 14 września 2014 r. 
 
1) Mecz TS „Rybitwy” Kraków – KS „Armatura” Kraków 3:1 zweryfikowany 3:0 wo. na korzyść drużyny                        
TS „Rybitwy”  Kraków z powodu gry zawodnika wykluczonego z PZPN w drużynie gości.  
 
Na podstawie §18 ust.19 i  §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 „Armatura” Kraków z powodu gry zawodnika wykluczonego z PZPN w drużynie gości (Krzysztof Filipczak  
- wykluczony z PZPN). 
 
zawody z dnia 24 września 2014 r. 
 
1) Mecz KS „Armatura” Kraków – KS „Wanda” Kraków 1:1 zweryfikowany 0:3 wo. na korzyść drużyny                    
KS „Wanda”  Kraków z powodu gry zawodnika wykluczonego z PZPN w drużynie gospodarzy.  
 
Na podstawie §18 ust.19 i  §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 „Armatura” Kraków z powodu gry zawodnika wykluczonego z PZPN w drużynie gospodarzy (Krzysztof Filipczak  
- wykluczony z PZPN). 
 
Klasa A Kraków III 
 
zawody z dnia 28 września 2014 r. 
 
1) Komisja Gier PPN Kraków po rozpatrzeniu odwołania klubu LKS „Iskra” Czułów postanowiła anulować 
walkower 3:0 na korzyść drużyny KS „Podgórze” II Kraków w meczu KS „Podgórze” II Kraków – LKS „Iskra” Czułów 
i wyznaczyć nowy termin rozegrania spotkania na dzień 16.11.2014 g.11:00.  
 
zawody z dnia 19 października 2014 r. 
 
1) Mecz PKS „Cedronka” Wola Radziszowska – LKS „Iskra” Czułów zakończony w 83 min. przy stanie 2:0 
zweryfikowany 3:0 wo. na korzyść drużyny PKS „Cedronka”  Wola Radziszowska z powodu zdekompletowania 
drużyny gości. 
 
Na podstawie §15 ust.5 pkt. i 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 „Iskra” Czułów z powodu mniejszej niż 7 liczby zawodników w drużynie gości w wyniku czego zawody 
zostały przerwane. 
 
2) Mecz LKS „Rzozovia” Rzozów – LKS Libertów 0:2 zweryfikowany 3:0 wo. na korzyść drużyny LKS „Rzozovia”  
Rzozów 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                       
LKS Libertów z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gości (Wojciech Jakubowski – niewpisany do 
protokołu meczowego). 
 
Klasa B Kraków II 
 
zawody z dnia 24 września 2014 r. 
 
1) Komisja Gier PPN Kraków po rozpatrzeniu odwołania klubu KS „Bieżanowianka” Kraków postanowiła anulować 
walkower 3:0 na korzyść drużyny SKS „Bratniak” Kraków w meczu SKS „Bratniak” Kraków – KS „Bieżanowianka” 
Kraków i przywrócić wynik z boiska 1:0 na korzyść drużyny SKS „Bratniak” Kraków. 
 
zawody z dnia 27/28 września 2014 r. 
 
1) Komisja Gier PPN Kraków po rozpatrzeniu odwołania klubu KS „Bieżanowianka” Kraków postanowiła anulować 
walkower 7:0 na korzyść drużyny KS „Bronowicki” Kraków w meczu KS „Bronowicki” Kraków – KS 



„Bieżanowianka” Kraków i przywrócić wynik z boiska 7:1 na korzyść drużyny KS „Bronowicki”  Kraków. 
 
I Liga Okręgowa Juniorów  
 
zawody z dnia 24 września 2014 r. 
 
1) Mecz KKS „Prokocim” Kraków – AP „Kmita” Zabierzów zmiana terminu na dzień 11.11.2014 r. g. 12:00  
 
zawody z dnia 18/19 października 2014 r. 
 
1) Mecz MKS „Nowa Proszowianka” Proszowice – TKS „Skawinka” Skawina zostanie wyznaczony nowy termin 
rozegrania zawodów ( awaria środka transportu drużyny gości}. 
 
II Liga Okręgowa Juniorów Gr. I 
 
zawody z dnia 18/19 października 2014 r. 
 
1) Mecz KS „Szreniawa 2010” Koszyce –  LKS „Juvenia” Prandocin 0:1 zweryfikowany 3:0 wo. na korzyść drużyny 
KS „Szreniawa 2010” Koszyce 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 LKS „Juvenia” Prandocin z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gości  
 (Artur Zembala– gra po nieodbytej karze za czerwoną kartkę). 
 
I Liga Okręgowa Juniorów Młodszych Gr. I 
 
zawody z dnia 10/11 października 2014 r. 
 
1) Mecz MKS „Krakus” Nowa Huta  – KS „Wieczysta” Kraków zweryfikowany 3:0 wo.na korzyść drużyny MKS 
„Krakus” Nowa Huta  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 „Wieczysta” Kraków z powodu niestawienia się do zawodów drużyny gości. 
 
I Liga Okręgowa Juniorów Młodszych Gr. II 
 
zawody z dnia 11/12 października 2014 r. 
 
1) Mecz MKS „Puszcza” Niepołomice – LKS Mogilany zweryfikowany 3:0 wo. na korzyść drużyny MKS „Puszcza” 
Niepołomice 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 LKS Mogilany z powodu niestawienia się do zawodów drużyny gości. 
 
zawody z dnia 23 października 2014 r. 
 
1) Mecz TKS „Skawinka” Skawina – LKS Mogilany przerwany w 60 min. przy stanie 1:2 na korzyść drużyny LKS 
Mogilany decyzją KG PPN Kraków  zostanie dokończony od 61 min. w dniu 29.10.2014r. g.16:00. 
 
II Liga Okręgowa Juniorów Młodszych Gr. I 
 
zawody z dnia 14 października 2014 r. 
 
1) Mecz  LKS „Piast” Wołowice – LKS „Pozowianka” Pozowice zweryfikowany 3:0 wo.na korzyść drużyny LKS 
„Piast” Wołowice 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 LKS „Pozowianka” Pozowice z powodu niestawienia się do zawodów drużyny gości. 
 
2) Mecz LKS „Nadwiślan” Rusocice –  LKS „Wiślanie” Jaśkowice 1:2 zweryfikowany 0:3 wo. na korzyść drużyny LKS 
„Wiślanie” Jaśkowice 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 „Nadwiślan” Rusocice z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gospodarzy  
 (Mirosław Knapik – gra po nieodbytej karze za 4 żółtą kartkę). 
 
II Liga Okręgowa Juniorów Młodszych Gr. II 
 
zawody z dnia 18/19 października 2014 r. 
 
1) Mecz „Nowy Hutnik 2010” Kraków –KS „ Michałowianka” Michałowice zweryfikowany 3:0 wo. na korzyść 
drużyny „Nowy Hutnik 2010” 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 „ Michałowianka” Michałowice z powodu niestawienia się do zawodów drużyny gości. 
 
II Liga Okregowa Trampkarzy gr. IV 
 
zawody z dnia 11/12 października 2014 r. 
 
1) Mecz MKS „Nowa Proszowianka” Proszowice – KS „Prądniczanka” Kraków zweryfikowany 3:0 wo. na korzyść 
drużyny MKS „Nowa Proszowianka” Proszowice 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 „Prądniczanka” Kraków z powodu niestawienia się do zawodów drużyny gości. 
 
III Liga Okręgowa Trampkarzy Gr. II 
 
zawody z dnia 18/19 października 2014 r. 
 
1) Mecz LKS „Kaszowianka” Kaszów –  KS „Alfa” Morawica zweryfikowany 3:0 wo.  na korzyść drużyny LKS 
„Kaszowianka” Kaszów 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. 
 
III Liga Okręgowa Trampkarzy Gr. III 
 
zawody z dnia 18/19 października 2014 r. 
 
1) Mecz  KS „Albertus” Kraków – KS „Bieżanowianka” Kraków zweryfikowany 3:0 wo.  na korzyść drużyny KS 
„Albertus” 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 „Bieżanowianka” Kraków z powodu niestawienia się do zawodów drużyny gości. 
 
 
 
 



III Liga Okręgowa Młodzików Gr. I 
 
zawody z dnia 11 października 2014 r. 
 
1) Mecz  LKS „Spartak” Charsznica – LKS „Kosynierzy” Łuczyce 2:2 zweryfikowany 3:0 wo. na korzyść drużyny LKS 
„Spartak”  Charsznica 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 – LKS „Kosynierzy” Łuczyce z powodu gry nieuprawnionych zawodników w drużynie gości. 
 
III Liga Okręgowa Młodzików Gr. V 
 
zawody z dnia 18/19 października 2014 
 
1) Mecz KS „Wanda” Kraków – LKS „Błękitni” Modlnica zweryfikowany 0:3 wo. na korzyść drużyny LKS „Błękitni” 
Modlnica 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 


