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KOMUNIKAT nr 7 /2014/ KG 

z posiedzenia Komisji Gier PPN Kraków z dnia 25 kwietnia 2014 r. 
 
 

Komisja Gier PPN Kraków na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2014 roku, na podstawie sprawozdań 
meczowych, zweryfikowała wyniki meczów mistrzowskich seniorów, juniorów starszych, juniorów młodszych, 
trampkarzy, młodzików sezonu 2013/2014. 

Mecze mistrzowskie 

Klasa Kraków B III 

zawody z dnia 19/21 kwietnia 2014 r. 

1) Mecz LKS „Strażak” Rączna – KS „Strzelcy” Kraków zweryfikowany 3:0 wo. dla LKS „Strażak”  Rączna z 
powodu braku drużyny gości. 

Klasa Kraków C I 

zawody z dnia 19/21 kwietnia 2014 r. 

1) Mecz „Uniwersum” Kraków –LKS „Maszycanka” II Maszyce 0:7 zweryfikowany 0:7 wo. dla drużyny LKS 
„Maszycanka” II Maszyce 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 drużyny „Uniwersum”  Kraków z 
powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gospodarzy (Marcin Hałczyński– nieopłacona 3 żółta 
kartka)  

II Ektraliga Juniorów Starszych 

zawody z dnia 17 kwietnia 2014 r. 

1) Mecz MKS „Nowa Proszowianka” Proszowice – KS „Orzeł” Piaski Wielkie 4:2 zweryfikowany 4:0 wo. dla MKS 
„Nowa Proszowianka” Proszowice z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gości. 

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 KS „Orzeł” Piaski Wielkie z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gości 
(Sebastian Woszczek – nieuprawniony).  

I Liga  Juniorów Młodszych 

zawodny z dnia 22 kwietnia 2014 r. 

1) Mecz KS „Dalin” Myślenice – AP „Przebój” Wolbrom zweryfikowany 3:0 wo. dla KS „Dalin” Myślenice               
z powodu braku drużyny gości. 
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I Liga Trampkarzy 

zawody z dnia 11/12 kwietnia 2014 r. 

1) Mecz AP „Kmita” Zabierzów – WKS „Wawel” Kraków zweryfikowany 3:0 wo. dla AP „Kmita” Zabierzów                     
z powodu braku drużyny gości. 

2) Mecz KKS „Prokocim” Kraków – MKS „Krakus” Kraków 0:9 zweryfikowany 0:9 wo. dla MKS „Krakus” Kraków    
z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gospodarzy.  

Na podstawie §10 ust.1 pkt. g Regulaminu rozgrywek trampkarzy i młodzików PPN Kraków MZPN w sezonie 
rozgrywkowym 2013/2014 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny KKS 
„Prokocim” Kraków z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gospodarzy. (Daniel Tuchowski – 
nieuprawniony do gry) 

zawody z dnia 22 kwietnia 2014 r. 

1) Mecz KKS „Prokocim” Kraków – KS „Górnik” Wieliczka 0:8 zweryfikowany 0:8 wo. dla drużyny KS „Górnik” 
Wieliczka z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gospodarzy.  

Na podstawie §10 ust.1 pkt. g Regulaminu rozgrywek trampkarzy i młodzików PPN Kraków MZPN w sezonie 
rozgrywkowym 2013/2014 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny KKS 
„Prokocim” Kraków z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gospodarzy (Daniel Tuchowski – 
nieuprawniony do gry). 

III Liga Trampkarzy gr. A 

zawody z dnia 12/13 kwietnia 2014 r. 

1) Mecz LKS „Kosynierzy” Łuczyce – KS „Michałowianka” Michałowice 3:1 zweryfikowany 3:0 wo. dla drużyny 
LKS „Kosynierzy” Łuczyce z powodu gry nieuprawnionych zawodników w drużynie gości. 

Na podstawie §10 ust.1 pkt. g Regulaminu rozgrywek trampkarzy i młodzików PPN Kraków MZPN w sezonie 
rozgrywkowym 2013/2014 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny                                  
KS „Michałowianka” Michałowice z powodu gry nieuprawnionych zawodników w drużynie gości (Jakub Bartuzi, 
– nieuprawniony do gry, Szymon Wielgusz – niezgłoszony). 

zawody z dnia 22 kwietnia 2014 r. 

1) Mecz LKS „Kosynierzy” Łuczyce –UKS „Ekler” Baranówka 3:6 zweryfikowany 3:0 wo. dla drużyny LKS 
„Kosynierzy” Łuczyce z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gości. 

Na podstawie §10 ust.1 pkt. g Regulaminu rozgrywek Trampkarzy i młodzików PPN Kraków MZPN w sezonie 
rozgrywkowym 2013/2014 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny UKS „Ekler” 
Baranówka  z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gości (Piotr Kóster – niezgłoszony). 

2) Mecz „Nowy Hutnik 2010” Kraków – LKS „Galicja” Raciborowice zweryfikowany 3:0 wo. dla „Nowy Hutnik 
2010” Kraków z powodu braku drużyny gości. 

Na podstawie §10 ust.1 pkt. b Regulaminu rozgrywek trampkarzy i młodzików PPN Kraków MZPN w sezonie 
rozgrywkowym 2013/2014 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny LKS „Galicja” 
Raciborowice z powodu mniejszej niż 7 liczby zawodników w drużynie gości w wyniku czego zawody się nie 
odbyły. 

III Liga Trampkarzy gr. B 

zawody z dnia 12/13 kwietnia 2014 r. 

1) Mecz LKS „Błękitni” Modlnica – GKS „Świt” Krzeszowice 3:5 zweryfikowany 0:5 wo. dla drużyny GKS „Świt” 
Krzeszowice z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gospodarzy. 



Na podstawie §10 ust.1 pkt. g Regulaminu rozgrywek trampkarzy i młodzików PPN Kraków MZPN w sezonie 
rozgrywkowym 2013/2014 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny LKS „Błękitni” 
Modlnica  z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gospodarzy (Damian Śliwa– niezgłoszony). 

2) Mecz KS „Bibiczanka”  Bibice – DTS „Tramwaj” Kraków 3:4 zweryfikowany 0:4 wo. dla drużyny DTS 
„Tramwaj” Kraków z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gospodarzy. 

Na podstawie §10 ust.1 pkt. g Regulaminu rozgrywek Trampkarzy i młodzików PPN Kraków MZPN w sezonie 
rozgrywkowym 2013/2014 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny KS 
„Bibiczanka”  Bibice z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gospodarzy (Dawid Bednarczyk – 
nieuprawniony). 

3) Mecz KS „Grzegórzecki” Kraków – LKS „Niegoszowianka” Niegoszowice 3:2 zweryfikowany 0:3 wo. dla 
drużyny LKS „Niegoszowianka” Niegoszowice z powodu gry nieuprawnionych zawodników w drużynie 
gospodarzy. 

Na podstawie §10 ust.1 pkt. g Regulaminu rozgrywek trampkarzy i młodzików PPN Kraków MZPN w sezonie 
rozgrywkowym 2013/2014 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny KS 
„Grzegórzecki” Kraków z powodu gry nieuprawnionych zawodników w drużynie gospodarzy (Damian Duda – 
nieuprawniony, Piotr Jamróz – zawodnik innego klubu). 

zawody z dnia 22 kwietnia 2014 r. 

1) Mecz PKS „Jadwiga” III Kraków – KS „Grzegórzecki”  Kraków 2:1 zweryfikowany 3:0 wo. dla drużyny PKS 
„Jadwiga”  III Kraków z powodu gry nieuprawnionych zawodników w drużynie gości. 

Na podstawie §10 ust.1 pkt. g Regulaminu rozgrywek trampkarzy i młodzików PPN Kraków MZPN w sezonie 
rozgrywkowym 2013/2014 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny KS 
„Grzegórzecki”  Kraków z powodu gry nieuprawnionych zawodników w drużynie gości (Damian Duda – 
nieuprawniony, Piotr Jamróz – zawodnik innego klubu). 

2) Mecz GKS „Świt” Krzeszowice – KS „Bibiczanka” Bibice  zweryfikowany 3:0 wo. dla druzyny GKS „Świt” 
Krzeszowice z powodu braku kart zdrowia zawodników drużyny gości. 

Na podstawie §7  Regulaminu rozgrywek trampkarzy i młodzików PPN Kraków MZPN w sezonie rozgrywkowym 
2013/2014 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny LKS „Galicja” Raciborowice z 
powodu braku kart zdrowia zawodników drużyny gości. 

III Liga Trampkarzy gr. C 

zawody z dnia 12/13 kwietnia 2014 r. 

1)Mecz LKS „Gajowianka” Gaj – OSKF „Orzeł” Sidzina 3:0 zweryfikowany 3:0 wo. dla LKS „Gajowianka” Gaj          
z powodu zdekompletowania drużyny gości. 

Na podstawie §10 ust.1 pkt. k Regulaminu rozgrywek trampkarzy i młodzików PPN Kraków MZPN w sezonie 
rozgrywkowym 2013/2014 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny OSKF „Orzeł” 
Sidzina z powodu mniejszej niż 7 liczby zawodników w drużynie gości w wyniku czego zawody zostały 
przerwane. 

2) Mecz KS „Borek” II Kraków – LKS „Pozowianka” Pozowice 7:1 zweryfikowany 7:0 wo. dla drużyny KS „Borek” 
II Kraków z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gości. 

Na podstawie §10 ust.1 pkt. g Regulaminu rozgrywek trampkarzy i młodzików PPN Kraków MZPN w sezonie 
rozgrywkowym 2013/2014 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny LKS 
„Pozowianka” Pozowice z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gości (Dawid Piszczek – 
zawodnik innego klubu). 

 

 



I Liga Młodzików 

zawody z dnia 12/13 kwietnia 2014 r. 

1) Mecz AP „Kmita” Zabierzów – OKS „Słowik” Olkusz 8:3 zweryfikowany obustronny walkower z powodu gry 
nieuprawnionych zawodników w drużynach.  

Na podstawie §10 ust.1 pkt. g Regulaminu rozgrywek trampkarzy i młodzików PPN Kraków MZPN w sezonie 
rozgrywkowym 2013/2014 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść obydwu drużyn z 
powodu gry nieuprawnionych zawodników w drużynach. (AP „Kmita”  Zabierzów – Michał Prusak – 
nieuprawniony, OKS „Słowik” Olkusz – Hubert Smutek, Klaudiusz Bien – nieuprawnieni). 

2)  Mecz MKS „Krakus” Kraków – WKS „Wawel” II Kraków 11:0 zweryfikowany obustronny walkower z powodu 
gry nieuprawnionych zawodników w drużynach.  

Na podstawie §10 ust.1 pkt. g Regulaminu rozgrywek Trampkarzy i młodzików PPN Kraków MZPN w sezonie 
rozgrywkowym 2013/2014 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść obydwu drużyn z 
powodu gry nieuprawnionych zawodników w drużynach (MKS „Krakus” Kraków – Norbert Uchacz – 
nieuprawniony, WKS „Wawel” Kraków – Tadeusz Kamiński, Michał Iwanicki, Dymitr Krawczuk – nieuprawnieni). 

zawody z dnia 22 kwietnia 2014 r. 

1) Mecz MKS „Krakus” Kraków – AP „Kmita” Zabierzów 3:1 zweryfikowany 0:3 wo. dla drużyny AP „Kmita” 
Zabierzów z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gospodarzy.  

Na podstawie §10 ust.1 pkt. g Regulaminu rozgrywek trampkarzy i młodzików PPN Kraków MZPN w sezonie 
rozgrywkowym 2013/2014 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny MKS „Krakus” 
Kraków z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gospodarzy. (Norbert Uchacz– nieuprawniony). 

2) Mecz „Siemacha- AS Progres” II Kraków – WKS „Wawel” II Kraków 9:1 zweryfikowany 9:0 wo. dla drużyny 
„Siemacha- AS Progres”  II Kraków z powodu nieuprawnionych zawodników w drużynie gości.  

Na podstawie §10 ust.1 pkt. g Regulaminu rozgrywek trampkarzy i młodzików PPN Kraków MZPN w sezonie 
rozgrywkowym 2013/2014 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny WKS „Wawel” 
II Kraków z powodu gry nieuprawnionych zawodników w drużynie gości (Filip Śmiech, Maksymilian Fischer - 
nieuprawnieni). 

II Liga Młodzików 

zawody z dnia 22 kwietnia 2014 r. 

1). Mecz KS „Płaszowianka” Kraków – KS „Borek” Kraków 0:11 zweryfikowany 0:11 wo. dla drużyny KS „Borek” 
Kraków z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gospodarzy. 

Na podstawie §10 ust.1 pkt. g Regulaminu rozgrywek trampkarzy i młodzików PPN Kraków MZPN w sezonie 
rozgrywkowym 2013/2014 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny KS 
„Płaszowianka” Kraków z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gospodarzy (Krzysztof Serafin– 
niezgłoszony). 

III Liga Młodzika gr. C 

1) Drużyna LKS „Iskra” Krzęcin na wniosek klubu zostaje z dniem 24.04.2014 wycofana z rozgrywek III ligi 
młodzików gr. C. 

 
            Protokolant                                Za Komisje Gier PPN Kraków                                                               
                                                                                                           
           Tomasz Kowal                                           Przewodniczący                                                                                                                                                                          
                                                                              Kazimierz Śliwiński 


