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Podokręg Piłki Nożnej Kraków 

Komisja Gier 

31-158 Kraków 

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

KOMUNIKAT nr 34 /2014/ KG 

z posiedzenia Komisji Gier PPN Kraków z dnia 7 listopada 2014 r. 
 

Komisja Gier PPN Kraków na posiedzeniu w dniu 7 listopada 2014 roku, na podstawie sprawozdań meczowych, 
zweryfikowała wyniki meczów mistrzowskich seniorów, juniorów starszych, juniorów młodszych, trampkarzy, 
młodzików sezonu 2014/2015. 

Klasa A Kraków I  
 
zawody z dnia 19/20 października 2014 r. 
 
1) Mecz KS „Bibiczanka” Bibice – LKS „Czarni 03” Grzegorzowice 1:3 zweryfikowany 0:3 wo. na korzyść drużyny 
LKS „Czarni 03” Grzegorzowice z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gospodarzy (Marcin 
Kurczek – gra po 4 żółtej kartce) 
 
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 „Bibiczanka” Bibice z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gospodarzy (Marcin Kurczek– gra 
po nieodbytej karze za 4 żółtą kartkę). 
 
Klasa A Kraków II 
 
zawody z dnia 30/31 sierpnia 2014 r. 
 
1) Komisja Gier PPN Kraków ustala termin meczu WKS „Wawel” Kraków – KS „Zwierzyniecki” Kraków na  dzień  
22.11.2014 r. g. 11:00. 
 
Klasa B Kraków I 
 
zawody z dnia 20/21 września 2014  
 
1) Mecz GLKS „Spartak” Wielkanoc Gołcza – LKS „Orzeł” II Iwanowice 0:4 zweryfikowany 3:0 wo. na korzyść 
drużyny GLKS „Spartak” Wielkanoc Gołcza z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gości.  
 
Na podstawie §15 ust.5 pkt. g  w związku z §1o ust.2 pkt. d 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” II Iwanowice z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gości (Kamil 
Jakubek – zawodnik grał więcej niż połowę  w I drużynie). 
 
Klasa C Kraków I 
 
zawody z dnia 2 listopada 2014 r. 
 
1) Mecz KS „Płomień” 2010 Jerzmanowice – PKS „Sankowia” Sanka 2:1 zweryfikowany 0:3 wo. na korzyść drużyny 
PKS „Sankowia” Sanka z powodu gry nieuprawnionych zawodników w drużynie gospodarzy . 
 
Na podstawie §15 ust.5 pkt. g  w związku z §1o ust.2 pkt. b Regulaminu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo            
IV ligi i niższych klas MZPN na sezon rozgrywkowy 2014/2015 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na 
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niekorzyść drużyny KS „Płomień” 2010 Jerzmanowice z powodu gry nieuprawnionych zawodników w drużynie 
gospodarzy (Mateusz Mirek, Kamil Kaczmarski, Daniel Mączka, Damian Pomierny, Arkadiusz Skrzypek, Wojciech 
Szwajcowski, Tomasz Zgoda – więcej niż 3 zawodników, którzy grali w I drużynie w poprzedniej kolejce).  
 
Klasa C Kraków II 
 
zawody z dnia 2 listopada 2014 r. 
 
1) Mecz TKKF „Kliny” Kraków – LKS „Niegoszowianka” Niegoszowice - decyzją KG PPN Kraków ustalono nowy 
termin na dzień 16.11.2014 g. 11:00 na boisku KS „Victoria” Kraków ( awaria środka transportu drużyny gości). 
 
II Liga Okręgowa Juniorów Młodszych Gr. I 
 
zawody z dnia 20/21 września 2014 r. 
 
1) Mecz LKS „Pozowianka” Pozowice – KS „Tyniec” Kraków 14:2 zweryfikowany 0:3 wo. na korzyść drużyny           
KS „Tyniec” 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 „Pozowianka” Pozowice z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie 
gospodarzy (Mateusz Smęder – zawodnik drużyny LKS „Wiślanie” Jaśkowice, grał pod obcym nazwiskiem). 
 
III Liga Okręgowa Trampkarzy Gr. III 
 
zawody z dnia 13/14 września 2014 r. 
 
1) Decyzją KG PPN Kraków anulowany został walkower 3:0 na korzyść drużyny KS „Zwierzyniecki”  Kraków w 
mecz KS „Zwierzyniecki” Kraków – DTS „Tramwaj” Kraków.  
 
zawody z dnia 4/5 października 2014 r. 
 
2) Mecz „Nowy Hutnik 2010” Kraków – DTS „Tramwaj” Kraków 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 DTS „Tramwaj” Kraków z powodu niestawienia się do zawodów drużyny gości. 
 
Baraż o awans do Małopolskiej Ligi Młodzików 
 
zawody z dnia 5 listopada 2014 r. 
 
1) Mecz AP Gołcza – MKS „Krakus” Kraków  2:1 na korzyść drużyny AP Gołcza.  
Awans do Małopolskiej Ligi Młodzików uzyskała drużyna AP Gołcza. 
 
 
II Liga Okręgowa Młodzików Gr. II 
 
zawody z dnia 5 listopada 2014 r. 
 
1) Mecz KS „Bronowianka” Kraków – KS „Prądniczanka” Kraków 0:0 zweryfikowany 0:3 wo na korzyść drużyny    
KS „Prądniczanka”  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 
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niekorzyść drużyny KS „Bronowianka” Kraków z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gospodarzy 
(Jakub Nędzka – niezgłoszony). 
 
III Liga Okręgowa Młodzików Gr. III 
 
zawody z dnia 25/26 października 2014 r. 
 
1) Mecz WLKS „Krakus” II Swoszowice – MTS „Piast” Skawina zweryfikowany 0:3 wo. na korzyść drużyny MTS 
„Piast” Skawina 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 WLKS „Krakus” II Swoszowice z powodu niestawienia się do zawodów drużyny gospodarzy. 
 
zawody z dnia 31 października 2014 r. 
 
2) Mecz WKS „Wawel” II Kraków – LKS „Gajowianka” Gaj 13:0 zweryfikowany 13:0 wo. na korzyść drużyny WKS 
„Wawel”  II Kraków z powodu gry nieuprawnionych zawodników w drużynie gości. 
 
Na podstawie §15 ust.5 pkt. G, w związku  §7 ust.4,4d 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 (Grzegorz Kurlit, Maksymilian Piech, Kacper Wróbel – nieuprawnieni do gry- rocznik 2006). 

 
 
            Protokolant                                 Za Komisje Gier PPN Kraków                                                               
                                                                                                           
           Tomasz Kowal                                           Przewodniczący                                                                                                                                                                          
                                                                               Kazimierz Śliwiński 


