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Podokręg Piłki Nożnej Kraków 

 Komisja Gier 

31-216 Kraków 

ul. Solskiego 1             ppnkrakow@mzpnkrakow.pl , tel /fax  12 632 68 00 
 

 

KOMUNIKAT nr  31 / 2017 / KG 

z posiedzenia Komisji Gier PPN Kraków z dnia 19 października 2017 r. 

 
Komisja Gier PPN Kraków na posiedzeniu w dniu 19 października 2017 roku, dokonała weryfikacji ćwierćfinału 
Pucharu Polski na szczeblu PPN Kraków oraz rozgrywek mistrzowskich seniorów i młodzieży. 

I.  Puchar Polski 

lp termin Pary ćwierćfinałowe Pucharu Polski PPN Kraków wynik 

84 
18 października 2017 r.  

g. 15:30 
Błękitni Modlnica Sokół Kocmyrzów 0:2  

87 
25 października 2017 r.  

g. 15:00 
Garbarnia II Kraków TS Węgrzce   

 
Do półfinału Pucharu Polski na szczeblu PPN Kraków awans uzyskały drużyny: Sokół Kocmyrzów 
 

II Zawody Mistrzowskie 

Kraków Klasa B – 3 

Zawody z dnia 2017-10-15 

1) Mecz Iskra Czułów – Pychowianka Kraków 0:7 zweryfikowany 0:7 wo. na korzyść drużyny Pychowianka 
Kraków z powodu zdekompletowania drużyny gospodarzy. 
 
Na podstawie §15 ust.5 pkt. i Regulaminu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo IV ligi i niższych klas MZPN na 
sezon rozgrywkowy 2017/2018 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny Iskra 
Czułów z powodu mniejszej niż 7 liczby zawodników w drużynie w wyniku czego zawody zostały przerwane. 
 

Kraków Klasa C – 1 

Zawody z dnia 2017-10-14 

1) Mecz Albertus Kraków – Iskra Pałecznica zweryfikowany 3:0 wo. na korzyść drużyny Albertus Kraków            
z powodu niestawienia się do zawodów drużyny gości. 
 
Na podstawie §15 ust.5 pkt. b Regulaminu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo IV ligi i niższych klas MZPN na 
sezon rozgrywkowy 2017/2018 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny Iskra 
Pałecznica z powodu niestawienia się do zawodów. 
 

Kraków Klasa C – 3 

Zawody z dnia 2017-10-15 

1) Mecz Piast II Wołowice – Sankowia Sanka 9:0 zweryfikowany 9:0 wo. na korzyść drużyny Piast II Wołowice  
z powodu zdekompletowania się drużyny gości. 
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Na podstawie §15 ust.5 pkt. i Regulaminu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo IV ligi i niższych klas MZPN na 
sezon rozgrywkowy 2017/2018 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny 
Sankowia Sanka z powodu mniejszej niż 7 liczby zawodników w drużynie w wyniku czego zawody zostały 
przerwane. 
 

I Liga Okręgowa Juniorów gr. 1 

Zawody z dnia 2017-10-15 

1) Mecz Bronowianka Kraków – Nowa Proszowianka Proszowice 4:1 zweryfikowany 4:0 wo. na korzyść drużyny 
Bronowianka Kraków 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 2017/2018 w związku §10 ust.2 pkt. b Regulaminu młodzieżowych rozgrywek 
piłkarskich juniorów, trampkarzy i młodzików MZPN na sezon 2017/2018 zawody zostają zweryfikowane jako 
walkower na niekorzyść drużyny Nowa Proszowianka Proszowice z powodu gry nieuprawnionego zawodnika 
(Grzegorz Turek – grał 60 min po uczestniczeniu w zawodach Klasy Okręgowej dzień wcześniej) 
 

I Liga Okręgowa Juniorów gr.2 

Zawody z dnia 2017-10-08 

1) Mecz Borek Kraków – Tramwaj Kraków zweryfikowany 3:0 wo. na korzyść drużyny Borek Kraków z powodu 
niestawienia się do zawodów drużyny gości. 
 
Na podstawie §15 ust.5 pkt. b Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy i 
młodzików MZPN na sezon 2017/2018 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny 
Tramwaj Kraków z powodu niestawienia się do zawodów. 
 

II Liga Okręgowa Juniorów gr. 1 

Zawody z dnia 2017-10-11 

1) Mecz Zwierzyniecki Kraków – Bronowianka II Kraków 1:8 zweryfikowany 0:8 wo. na korzyść drużyny 
Bronowianka II Kraków z powodu zdekompletowania się drużyny gospodarzy. 
 
Na podstawie §15 ust.5 pkt. i Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy i 
młodzików MZPN na sezon 2017/2018 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny 
Zwierzyniecki Kraków z powodu mniejszej niż 7 liczby zawodników w drużynie w wyniku czego zawody zostały 
przerwane. 
 

Zawody z dnia 2017-10-14 

1) Mecz Dąbski Kraków – Zwierzyniecki Kraków 10:0 zweryfikowany 10:0 wo. na korzyść drużyny Dąbski Kraków z 
powodu zdekompletowania się drużyny gości. 
 
Na podstawie §15 ust.5 pkt. i Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy i 
młodzików MZPN na sezon 2017/2018 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny 
Zwierzyniecki Kraków z powodu mniejszej niż 7 liczby zawodników w drużynie w wyniku czego zawody zostały 
przerwane. 
 
Zawody z dnia 2017-10-15 

1) Mecz SMS II Kraków – Wanda Kraków 2:5 zweryfikowany 0:5 wo. na korzyść drużyny Wanda Kraków z powodu 
gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gospodarzy. 
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Na podstawie §15 ust.5 pkt. g Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy                         
i młodzików MZPN na sezon 2017/2018 w związku §10 ust.2 pkt. b Regulaminu młodzieżowych rozgrywek 
piłkarskich juniorów, trampkarzy i młodzików MZPN na sezon 2017/2018 zawody zostają zweryfikowane jako 
walkower na niekorzyść drużyny SMS II Kraków z powodu gry nieuprawnionego zawodnika (Jakub Kacperski – 
grał cały mecz po uczestniczeniu w zawodach kategorii Junior Młodszy dzień wcześniej) 
 

II Liga Okręgowa Juniorów Młodszych gr. 1 

Zawody z dnia 2017-10-14 

1) Mecz Niedźwiedź – Słowik Olkusz 0:7 zweryfikowany 0:7 wo. na korzyść drużyny Słowik Olkusz z powodu 
zdekompletowania się drużyny gospodarzy. 
 
Na podstawie §15 ust.5 pkt. i Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy i 
młodzików MZPN na sezon 2017/2018 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny 
Niedźwiedź z powodu mniejszej niż 7 liczby zawodników w drużynie w wyniku czego zawody zostały przerwane. 
 

II Liga Okręgowa Juniorów Młodszych gr. 2 

Zawody z dnia 2017-10-14 

1) Mecz Kaszowianka Kaszów – Borek Kraków zweryfikowany 0:3 wo. na korzyść drużyny Borek Kraków z powodu 
niestawienia się do zawodów dostatecznej ilości zawodników drużyny gości. 
 
Na podstawie §15 ust.5 pkt. b Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy                            
i młodzików MZPN na sezon 2017/2018 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny 
Kaszowianka Kaszów z powodu niestawienia się do zawodów. 
 

II Liga Okręgowa Trampkarzy gr. 1 

Zawody z dnia 2017-10-15 

1) Mecz Hutnik Kraków – Krakus Swoszowice 18:0 zweryfikowany 0:3 wo. na korzyść drużyny Krakus Swoszowice 
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 2017/2018 w związku §10 ust.2 pkt. b Regulaminu młodzieżowych rozgrywek 
piłkarskich juniorów, trampkarzy i młodzików MZPN na sezon 2017/2018 zawody zostają zweryfikowane jako 
walkower na niekorzyść drużyny Hutnik Kraków z powodu gry nieuprawnionego zawodnika (Wiktor Pieczarski – 
uczestniczył w meczu po uczestniczeniu w zawodach kategorii Junior Młodszy dzień wcześniej) 
 

III Liga Okręgowa Trampkarzy gr.3 

Zawody z dnia 2017-09-30 

1) Mecz Płaszowianka Kraków – Orlęta Rudawa zweryfikowany 3:0 wo. na korzyść drużyny Płaszowianka Kraków      
z powodu niestawienia się do zawodów drużyny gości. 
 
Na podstawie §15 ust.5 pkt. b Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy i 
młodzików MZPN na sezon 2017/2018 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny 
Orlęta Rudawa z powodu niestawienia się do zawodów. 
 

I Liga Okręgowa Młodzików gr. 1 

Zawody z dnia 2017-10-12 

1) Mecz Wisła II Kraków - Krakus II Nowa Huta Kraków 8:0 zweryfikowany 8:0 wo na korzyść drużyny Wisła II 
Kraków z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gości. 
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Na podstawie §15 ust.5 pkt. g Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy                         
i młodzików MZPN na sezon 2017/2018 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny 
Krakus II Nowa Huta Kraków z powodu gry nieuprawnionego zawodnika (Mateusz Bojarczyk – niezgłoszony) 
 

II Liga Okręgowa Młodzików gr.1 

Zawody z dnia 2017-09-30 

1) Mecz Pogoń Miechów – Proszowianka Stanek Machinery Proszowice zweryfikowany 3:0 wo. na korzyść 
drużyny Pogoń Miechów z powodu niestawienia się do zawodów drużyny gości. 
 
Na podstawie §15 ust.5 pkt. b Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy i 
młodzików MZPN na sezon 2017/2018 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny 
Proszowianka Stanek Machinery Proszowice z powodu niestawienia się do zawodów. 
 
Zawody z dnia 2017-10-13 

1) Mecz Słomniczanka Słomniki – Wierzbowianka Wierzbno 10:0 zweryfikowany 10:0 wo. na korzyść drużyny 
Słomniczanka Słomniki 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 2017/2018 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny 
Wierzbowianka Wierzbno z powodu gry nieuprawnionego zawodnika (Mikołaj Nowak, Błażej Zatorski – 
niezgłoszony) 
 

III Liga Okręgowa Młodzików gr. 1 

Zawody z dnia 2017-09-23 

1) Mecz Kosynierzy Łuczyce – Proszowianka Stanek Machinery II Proszowice nie odbył się z powodu złych 
warunków atmosferycznych – Komisja Gier PPN Kraków ustaliła nowy termin zawodów na dzień 2017-11-11 
g.11:00 
 

III Liga Okręgowa Młodzików gr. 4 

Zawody z dnia 2017-10-12 

1) Mecz Skawinka Skaiwna – Kaszowianka Kaszów 1:2 zweryfikowany 3:0 wo. na korzyść drużyny Skawinka 
Skawina z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużyny gości. 
 
Na podstawie §15 ust.5 pkt. g Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy                         
i młodzików MZPN na sezon 2017/2018 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny 
Kaszowianka Kaszów z powodu gry nieuprawnionego zawodnika ( Monika Kuczara – niezgłoszona) 
 
Zawody z dnia 2017-10-14 

1) Mecz Orzeł Sidzina – Iskra Krzęcin zweryfikowany 3:0 wo na korzyść drużyny Orzeł Sidzina z powodu 
niestawienia się do zawodów drużyny gości. 
 
Na podstawie §15 ust.5 pkt. b Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy i 
młodzików MZPN na sezon 2017/2018 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny Iskra 
Krzęcin z powodu niestawienia się do zawodów. 
 

Liga Okręgowa Młodzików Młodszych gr. 1 

Zawody z dnia 2017-10-12 

1) Mecz Słomniczanka Słomniki – Hutnik Kraków 3:0 zweryfikowany 3:0 wo. na korzyść drużyny Słomniczanka 
Słomniki z powodu gry nieuprawnionych zawodników w drużynie gości. 
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Na podstawie §15 ust.5 pkt. g Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy                         
i młodzików MZPN na sezon 2017/2018 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny 
Hutnik Kraków z powodu gry nieuprawnionych zawodników (Nataniel Kamiński – zawodnik uprawniony do 
innego klubu, Jakub Małek – zawodnik uprawniony do innego klubu) 
 

 
Sekretarz                                  Za Komisje Gier PPN Kraków                                                               

          Komisji Gier PPN Kraków                                                                                                      

                                                              Przewodniczący                                                                                                                                                                          

               Andrzej Dziedzic                                      Tomasz Kowal 

Pouczenie: 

* Od powyższego orzeczenia stronie/stronom przysługuje prawo do złożenia odwołania do Związkowej Komisji 
Odwoławczej MZPN za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (KG PPN Kraków) w terminie 7 dni od dnia 
opublikowania Niniejszego orzeczenia, po wpłaceniu kaucji pieniężnej w wysokości określonej w Uchwale         
nr 23/Z/2017 z dnia 11 lipca 2017 roku zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie.  

Kaucję należy uiścić na rachunek bankowy Małopolskiego Związku Piłki Nożnej. 

Na podstawie §24 ust.4 Regulaminu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo IV ligi i niższych klas MZPN na sezon 
rozgrywkowy 2017/2018 komunikat KG PPN Kraków może zostać przesłany na wskazany adres e-mailowy. 

 

Na podstawie §24 ust.5 Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy  i młodzików 
MZPN na sezon rozgrywkowy 2017/2018  komunikat KG PPN Kraków może zostać przesłany na wskazany 
adres e-mailowy. 
 


