
 

Podokręg Piłki Nożnej Kraków 

Komisja Gier 

31-158 Kraków 

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

KOMUNIKAT nr 6 /2014/ KG 

z posiedzenia Komisji Gier PPN Kraków z dnia 16 kwietnia 2014 r. 
 
 

Komisja Gier PPN Kraków na posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 2014 roku, na podstawie sprawozdań 
meczowych, zweryfikowała wyniki meczów mistrzowskich seniorów, juniorów starszych, juniorów młodszych, 
trampkarzy, młodzików sezonu 2013/2014. 

 
1.  Mecze mistrzowskie 
 
Klasa Kraków A II 
 
zawody z dnia 12/13 kwiecień  2014 r. 

1) Mecz LKS „Sportowiec” Modlniczka – Dąbski KS Kraków  0:3 zweryfikowany 0:3 wo. dla Dąbski KS Kraków       
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 
rozgrywkowych seniorów MZPN na sezon 2012/13 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść 
drużyny LKS „Sportowiec” Modlniczka  z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gospodarzy ( 
Dudek Jakub – nieuprawniony do gry) 
 
Klasa Kraków A III 
 
zawody z dnia 05/06 kwiecień 2014 r.   

1) Mecz PKS „Cedronka” Wola Radziszowska – LKS”Tęcza” Piekary 2:4 zweryfikowany 0:4 wo. dla LKS”Tęcza” 
Piekary 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 
rozgrywkowych seniorów MZPN na sezon 2012/13 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść 
drużyny PKS „Cedronka” Wola Radziszowska z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gospodarzy 
( Zeniartek Michał – nieuprawniony do gry) 
Klasa Kraków B I 
 
zawody z dnia 05/06 kwietnia  2014 r. 

1) Mecz  LKS „Pogoń” Wronin – LKS „Sparta” Skrzeszowice zweryfikowany 0 -3 wo. dla LKS „Sparta” 
Skrzeszowice – zostaje przywrócony wynik z boiska 5 : 0  dla LKS „Pogoń” Wronin. 
W związku z błędnym wpisem danych osobowych do systemu Extranet PZPN zostaje przywrócony wynik z 
boiska ( zawodnik uczestniczący w meczu w drużynie gospodarzy Olaf Gorzkowski –uprawniony do gry). 
 
Klasa Kraków B II 

zawody z dnia 19  kwietnia  2014 r. 

1) Mecz LKS „Tonianka” Kraków – AP Kmita II Zabierzów  w związku ze zalaniem boiska  decyzją KG PPN Kraków 
zostaje przełożony na inny termin.  
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I Liga Juniorów Starszych 

zawody z dnia 12/13 kwietnia 2014 r.   

1) Mecz MOSiR Bukowno – AP Kmita Zabierzów 3:1 zweryfikowany 0:3 wo. dla AP Kmita Zabierzów z powodu 
gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gospodarzy. 
Na podstawie §9 ust. 1 pkt. g Regulaminu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo I i II ligi juniorów starszych i 
młodszych PPN Kraków w sezonie rozgrywkowym 2013/2014 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na 
niekorzyść drużyny MOSiR Bukowno z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gospodarzy ( Kuś 
Bartosz – nieuprawniony do gry) 
 
II Liga Juniorów Starszych 

zawody z dnia 12/13 kwietnia 2014 r.  

1) Mecz  KS „Clepardia” Kraków –  LKS „Słomniczanka” Słomniki 4:3 zweryfikowany 0:3 wo. dla LKS 
„Słomniczanka” Słomniki z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gospodarzy. 
Na podstawie §9 ust. 1 pkt. g Regulaminu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo I, II ligi juniorów starszych i 
młodszych PPN Kraków MZPN w sezonie rozgrywkowym 2013/2014 zawody zostają zweryfikowane jako 
walkower na niekorzyść drużyny KS „Clepardia” Kraków z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie 
gospodarzy ( Woszczek Paweł – nieuprawniony do gry). 

I Liga  Juniorów Młodszych 

zawody z dnia 10 kwiecień 2014 r.   

1) Mecz KS „Górnik” Wieliczka –TKS  „Skawinka” Skawina 2:1 zweryfikowany 0:3 wo. dla TKS  „Skawinka” 
Skawina z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gospodarzy. 
Na podstawie §9 ust. 1 pkt. g Regulaminu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo I, II ligi juniorów starszych i 
młodszych PPN Kraków MZPN w sezonie rozgrywkowym 2013/2014 zawody zostają zweryfikowane jako 
walkower na niekorzyść drużyny KS „Górnik” Wieliczka z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie 
gospodarzy ( Turcza Damian – nieodbyta  kara za czerwoną kartkę) 

II Liga Juniorów Młodszych gr. A 

zawody z dnia 11/12 kwietnia 2014 r.   

1) Mecz MKS „Nowa Proszowianka” Proszowice – KS „Strzelcy” Kraków zweryfikowany 3:0 wo. dla MKS „Nowa 
Proszowianka” Proszowice z powodu braku drużyny gości. 

II Liga Juniorów Młodszych gr. B 

zawody z dnia 12/13 kwietnia 2014 r.   

1) Mecz KS „Orzeł” Piaski Wielkie – WLKS „Krakus” Swoszowice 1:4 zweryfikowany 0:4 wo. dla WLKS „Krakus” 
Swoszowice z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gospodarzy. 
Na podstawie §9 ust. 1 pkt. g Regulaminu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo I, II ligi juniorów starszych i 
młodszych PPN Kraków MZPN w sezonie rozgrywkowym 2013/2014 zawody zostają zweryfikowane jako 
walkower na niekorzyść drużyny KS „Orzeł” Piaski Wielkie z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w 
drużynie gospodarzy ( Woszczyk Sebastian – nieuprawniony do gry) 
 
2) Mecz LKS „Piast” Wołowice – TS „Wieliczanka” Wieliczka 1:2 zweryfikowany 0:3 wo. dla TS „Wieliczanka” 
Wieliczka z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gospodarzy. 
Na podstawie §9 ust. 1 pkt. g Regulaminu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo I, II ligi juniorów starszych i 
młodszych PPN Kraków MZPN w sezonie rozgrywkowym 2013/2014 zawody zostają zweryfikowane jako 
walkower na niekorzyść drużyny LKS „Piast” Wołowice z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie 
gospodarzy ( Kucharz Jakub – nieuprawniony do gry) 

zawody z dnia 17 kwietnia 2014 r.   

1) Mecz WLKS „Krakus” Swoszowice – LKS „Nadwiślan” Rusocice zweryfikowany 3:0 wo. dla WLKS „Krakus” 
Swoszowice z powodu  braku drużyny gości. 



 

II Liga Młodzików 

zawody z dnia 12/13 kwietnia 2014 r.   

1)Mecz PKS „Jadwiga” II Kraków – PKS „Milenium” Skawina 2:3 zweryfikowany 0:3 wo. dla PKS „Milenium” 
Skawina z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gospodarzy. 
Na podstawie §9 ust. 1 pkt. g Regulaminu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo I, II ligi juniorów starszych i 
młodszych PPN Kraków MZPN w sezonie rozgrywkowym 2013/2014 zawody zostają zweryfikowane jako 
walkower na niekorzyść drużyny PKS „Jadwiga” II Kraków z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w 
drużynie gospodarzy ( Żylski Tomasz – nieuprawniony do gry) 
 
1)Mecz KS „Clepardia” Kraków – KS „Orzeł” Sidzina 3:1 zweryfikowany 3:0 wo. dla KS „Clepardia” Kraków z 
powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gości. 
Na podstawie §9 ust. 1 pkt. g Regulaminu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo I, II ligi juniorów starszych i 
młodszych PPN Kraków MZPN w sezonie rozgrywkowym 2013/2014 zawody zostają zweryfikowane jako 
walkower na niekorzyść drużyny KS „Orzeł” Sidzina z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gości 
( Sawka Aleksander – nieuprawniony do gry) 
 

III Liga Młodzików gr. B 

zawody z dnia 12/13 kwietnia 2014 r.   

1) Mecz KS „Bronowianka” Kraków – KS „Podgórze” Kraków zweryfikowany 0:3 wo. dla KS „Bronowianka” 
Kraków z powodu braku dowodów tożsamości drużyny gospodarzy.  

Na podstawie §6 ust. 29 Regulaminu rozgrywek trampkarzy, młodzików PPN Kraków MZPN w sezonie 
rozgrywkowym 2013/2014 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny KS 
„Bronowianka” Kraków  z powodu braku dowodów tożsamości zawodników drużyny gospodarzy. 

 
            Protokolant                                 Za Komisje Gier PPN Kraków                                                               
                                                                                                           
          Tomasz Kowal                                           Przewodniczący                                                                                                                                                                          
                                                                                Kazimierz Śliwiński 


