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KOMUNIKAT nr 5 /2014/ KG 

z posiedzenia Komisji Gier PPN Kraków z dnia 11 kwietnia 2014 r. 
 

Komisja Gier PPN Kraków na posiedzeniu w dniu 11 kwietnia 2014 roku, na podstawie sprawozdań 
meczowych, zweryfikowała wyniki meczów mistrzowskich seniorów, juniorów starszych, juniorów młodszych, 
trampkarzy, młodzików sezonu 2013/14 oraz Pucharu Polski. 

 1. Puchar Polski 

 

Zwycięzcą Rundy Wstępnej Pucharu Polski na szczeblu PPN Kraków na sezon 2014/15  została drużyna Nowy 
Hutnik 2010 Kraków i awansuje do Rundy I na szczeblu okręgu. 

2. Mecze  mistrzowskie 

Klasa Kraków  B I 

zawody z dnia 05/06 kwietnia  2014 r. 

1) Mecz  LKS „Pogoń” Wronin – LKS „Sparta” Skrzeszowice 5:0   zweryfikowany 0 -3 wo. dla LKS „Sparta” 
Skrzeszowice    z powodu gry nieuprawnionego  zawodnika w drużynie  gospodarzy. 

Na podstawie §15 ust. 5 pkt. g Regulaminu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo IV ligi i niższych klas MZPN na 
sezon 2013/2014 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść  LKS „Pogoń” Wronin z powodu gry 
nieuprawnionego  zawodnika w drużynie  gospodarzy (Olaf Goszkowski– nieuprawniony do gry ). 

Klasa  Kraków B II 

zawody z dnia 05/06 kwietnia  2014 r. 

1) Mecz  LKS „Potok” Więckowice – LKS „Niegoszowianka” Niegoszowice 4:0 zweryfikowany 4 - 0 wo. dla LKS 
„Potok” Więckowice  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 2013/2014 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny LKS „Niegoszowianka” 
Niegoszowice z powodu mniejszej niż 7 liczby zawodników w drużynie gości w wyniku czego zawody zostały 
przerwane. 

2) Drużyna klubu LKS „Niegoszowianka” Niegoszowice na wniosek klubu zostaje z dniem 11.04.2014 wycofana  z 
rozgrywek Klasy B II.  
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 „Niegoszowianka” Niegoszowice na ostatnie miejsce w tabeli 
końcowej, a w pozostałych meczach przyznaje się walkowery dla przeciwników. 

 

Nr  
meczu 

Termin 
 

Pary IV Rundy Pucharu Polski 
 

 
Wynik 

 
89 

09.04.2014 godz. 
17:00 

Garbarnia II Kraków 
Nowy Hutnik 2010 

Kraków 
0 : 1  
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Klasa Kraków  C II 

zawody z dnia 05/06 kwietnia  2014 r. 

1) Mecz  LKS „Tęcza” II Piekary – LKS „Gwiazda” Ściejowice  2:0   zweryfikowany 3 -0 wo. dla LKS „Tęcza” II Piekary   
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 2013/2014 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść  LKS „Gwiazda” Ściejowice  z 
powodu gry nieuprawnionego  zawodnika w drużynie  gości (Drewniak Rafał – nieuprawniony do gry ). 

I Liga  Juniorów Młodszych 

zawody z dnia 05/06 kwietnia  2014 r. 

1) Mecz  LKS „Iskra”  Krzęcin - Akademia Piłkarska „Przebój’ Wolbrom zostaje przełożony na inny termin. 
Na podstawie  Uchwały  nr 34 / P / 2014 z dnia 3 kwietnia 2014 roku  Prezydium Zarządu Małopolskiego  Związku  
Piłki  Nożnej mecz  LKS „Iskra”  Krzęcin - Akademia Piłkarska „Przebój’ Wolbrom z dnia 05.04.2014 r. zostaje 
odwołany. 

I Liga Trampkarzy 

1) Drużyna klubu MKS „Pogoń” Miechów na wniosek klubu zostaje z dniem 08.04.2014 wycofana  z rozgrywek        
I ligi trampkarzy.  
Na podstawie §11 ust.12 Regulaminu rozgrywek trampkarzy, młodzików PPN Kraków w sezonie rozgrywkowym 
2013/2014 przesuwa się drużynę  MKS „Pogoń” Miechów na ostatnie miejsce w tabeli końcowej, a wyniki z rundy 
jesiennej zostają anulowane. 
 

II Liga Trampkarzy 

1) Drużyna klubu KS „Płaszowianka” Kraków na wniosek klubu zostaje z dniem 10.04.2014 wycofana  z rozgrywek        
II ligi trampkarzy.  
Na podstawie §11 ust.12 Regulaminu rozgrywek trampkarzy, młodzików PPN Kraków w sezonie rozgrywkowym 
2013/2014 przesuwa się drużynę  KS „Płaszowianka” Kraków na ostatnie miejsce w tabeli końcowej, a wyniki z 
rundy jesiennej zostają anulowane. 
 

 
            Protokolant                              Za Komisje Gier PPN Kraków                                                               
                                                                                                           
           Tomasz Kowal                                           Przewodniczący                                                                                                                                                                          
                                                                                Kazimierz Śliwiński 


