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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 18 / 2018 / KG 

z posiedzenia Komisji Gier PPN Kraków z dnia 14 czerwca 2018 r. 

Komisja Gier PPN Kraków na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2018 roku podjęła poniższe decyzje dotyczące 
rozgrywek seniorskich i młodzieżowych w rundzie wiosennej sezonu 2017 / 2018   

 

Rozgrywki Mistrzowskie 

Kraków Klasa B – 1 

Zawody z dnia 2018-06-09 

1) Mecz Płomień Kościelec – Polonia Wilczkowice zweryfikowany 3:0 wo. na korzyść drużyny Płomień 
Kościelec 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 Polonia 
Wilczkowice z powodu niestawienia się do zawodów. 
 

Kraków Klasa B – 2 

Zawody z dnia 2018-06-09 

1) Mecz Tyniec Kraków – Bronowicki Kraków zweryfikowany 3:0 wo. na korzyść drużyny Tyniec 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 
Bronowicki Kraków z powodu niestawienia się do zawodów. 
 
2) Mecz Kliny Kraków – Płomień 2010 Jerzmanowice zweryfikowany 3:0 wo. na korzyść drużyny Kliny Kraków z 
powodu niestawienia się dostatecznej ilości zawodników 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 Płomień 
2010 Jerzmanowice z powodu niestawienia się do zawodów. 
 

Kraków Klasa B – 3 

Zawody z dnia 2018-06-09 

1) Mecz Rzozovia Rzozów – Gwiazda Ściejowice zweryfikowany 3:0 wo. na korzyść drużyny Rzozovia Rzozów              
z powodu niestawienia się do zawodów drużyny gości. 
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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 Gwiazda 
Ściejowice z powodu niestawienia się do zawodów. 
 
2) Mecz Iskra Czułów – Borkowianka Borek Szlachecki 0:2 zweryfikowany 0:3 wo. na korzyść drużyny 
Borkowianka Borek Szlachecki z powodu naruszenia cielesności zawodnika drużyny przeciwnej co 
spowodowało przerwanie zawodów. 
 
Na podstawie §15 ust.5 pkt. j 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 naruszenia nietykalności cielesnej zawodnika drużyny przeciwnej, które spowodowało 
przerwanie zawodów. 
 

Kraków Klasa C – 1 

Zawody z dnia 2018-04-29 

1) Mecz Polanowice – Iskra Pałecznica - Komisja Gier PPN Kraków po zakończeniu sprawy w Komisji Dyscypliny 
PPN Kraków postanowiła utrzymać wynik z boiska 1:1. 
 

EkstraLiga Okręgowa Juniorów 

Zawody z dnia 2018-06-06 

1) Mecz Prądniczanka Kraków – Prokocim Kraków 2:1 zweryfikowany 0:3 wo. na korzyść drużyny Prokocim 
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 2017/2018 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny 
Prądniczanka Kraków z powodu gry nieuprawnionego zawodnika (Jakub Krzystonek – nieuprawniony) 
 
Zawody z dnia 2018-06-11 

1) Mecz Prokocim Kraków – AP Kmita Zabierzów zweryfikowany 3:0 wo na korzyść drużyny Prokocim 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 
AP Kmita Zabierzów z powodu niestawienia się do zawodów. 
 

I Liga Okręgowa Juniorów gr. 11 

Zawody z dnia 2018-06-09 

1) Mecz Przebój Wolbrom – Grębałowianka Kraków 4:0 zweryfikowany 4:0 wo. na korzyść drużyny Przebój 
Wolbrom 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 
Grębałowianka Kraków z powodu mniejszej niż 7 liczby zawodników w drużynie w wyniku czego zawody 
zostały przerwane. 
 

EkstraLiga Okręgowa Juniorów Młodszych  

Zawody z dnia 2018-06-06 

1) Mecz Tramwaj Kraków – KS Olkusz zweryfikowany 0:3 wo. na korzyść drużyny KS Olkusz z powodu 
niestawienia się do zawodów drużyny gospodarzy. 
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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. 
 
Zawody z dnia 2018-06-10 

1) Mecz Jadwiga Kraków – Prokocim Kraków zweryfikowany 3:0 wo. na korzyść drużyny Jadwiga Kraków             
z powodu niestawienie 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 
Prokocim Kraków z powodu niestawienia się do zawodów. 
 

 

 

I Liga Okręgowa Juniorów Młodszych gr.12 

Zawody z dnia 2018-06-09 

1) Mecz Iskra Czułów – Orzeł Piaski Wielkie Kraków zweryfikowany 0:3 wo. na korzyść drużyny Orzeł Piaski 
Wielkie Kraków z powodu niestawienia się do zawodów drużyny gospodarzy. 
 
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 Czułów z powodu niestawienia się do zawodów 
 
2) Drużyna Iskra Czułów zostaje na podstawie §15 ust.2  Regulaminu piłkarskich juniorów, trampkarzy i 
młodzików MZPN na sezon 2017/2018 wykluczona z rozgrywek I Ligi Okręgowej Juniorów Młodszych  (trzykrotne 
niestawienia się do zawodów z winy klubu). 
Pozostałe do rozegrania zawody drużyny Iskra Czułów zostają na podstawie §15 ust.4 pkt. b Regulaminu 
rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy i młodzików MZPN na sezon 2017/2018 zweryfikowane jako 
walkower 3:0 dla drużyny przeciwnej i drużyna jest przesuwana na ostatnie miejsce w tabeli. 
 
3) Mecz Nadwiślan Kraków – Kaszowianka Kaszów zweryfikowany 3:0 wo. na korzyść drużyny Nadwiślan 
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 
Kaszowianka Kaszów z powodu niestawienia się do zawodów. 
 

EkstraLiga Okręgowa Trampkarzy gr. Awans 

Zawody z dnia 2018-06-09 

1) Mecz Bronowianka Kraków – Borek Kraków zweryfikowany 0:3 wo. na korzyść drużyny Borek Kraków             
z powodu nie zapewnienia boiska do gry. 
 
Na podstawie §15 ust.5 pkt. c Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy i 
młodzików MZPN na sezon 2017/2018 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny 
Bronowianka Kraków z powodu nie zapewnienia boiska do gry stosownie do postanowień § 6 ust. 3 i 5 
Uchwały nr IX/140 z dni 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną. 
 

II Liga Okręgowa Trampkarzy gr. 12 

Zawody z dnia 2018-06-05 
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1) Mecz Wisła Rząska – Nadwiślan Kraków zweryfikowany 3:0 wo. na korzyść drużyny Wisła Rząska 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 
Nadwiślan Kraków z powodu niestawienia się do zawodów. 
 

III Liga Okręgowa Trampkarzy gr.11 

Zawody z dnia 2018-06-04 

1) Mecz Orzeł Iwanowice – Olimpic Kraków 0:8 zweryfikowany 0:8 wo na korzyść drużyny Olimpic 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 
Orzeł Iwanowice z powodu mniejszej niż 7 liczby zawodników w drużynie w wyniku czego zawody zostały 
przerwane. 
 
Zawody z dnia 2018-06-06 

1) Mecz Olimpic Kraków – Jutrzenka Giebułtów zweryfikowany 3:0 wo. na korzyść drużyny Olimpic 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 
Jutrzenka Giebułtów z powodu niestawienia się do zawodów. 
 
Zawody z dnia 2018-06-09 

1) Mecz Orzeł Iwanowice – Galicja Raciborowice zweryfikowany obustronny walkower z powodu niestawienia 
się do zawodów obu drużyn. 
 
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 
Orzeł Iwanowice i Galicja Raciborowice z powodu niestawienia się do zawodów. 
 

III Liga Okręgowa Trampkarzy gr. 12 

Zawody z dna 2018-06-09 

1) Mecz Wisła Jeziorzany – Orzeł Sidzina zweryfikowany 3:0 wo. na korzyść drużyny Wisła Jeziorzany 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 
Orzeł Sidzina z powodu niestawienia się do zawodów. 
  

II Liga Okręgowa Młodzików gr.12 

Zawody z dnia 2018-05-30 

1) Mecz Piast II Skawina – Bolechowice zweryfikowany 3:0 wo. na korzyść drużyny Piast II Skawina z powodu 
niestawienia się do zawodów drużyny gości.  
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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 
Bolechowice z powodu niestawienia się do zawodów. 
 
2) Drużyna Bolechowice zostaje na podstawie §15 ust.2  Regulaminu piłkarskich juniorów, trampkarzy i 
młodzików MZPN na sezon 2017/2018 wykluczona z rozgrywek II Ligi Młodzików  (trzykrotne niestawienia się do 
zawodów z winy klubu). 
Pozostałe do rozegrania zawody drużyny Bolechowice zostają na podstawie §15 ust.4 pkt. b Regulaminu 
rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy i młodzików MZPN na sezon 2017/2018 zweryfikowane jako 
walkower 3:0 dla drużyny przeciwnej i drużyna jest przesunięta na ostatnie miejsce w tabeli. 
 
Zawody z dnia 2018-06-09 

1) Mecz Piast II Skawina – Błękitni Modlnica 2:1 zweryfikowany 3:0 wo. na korzyść drużyny Piast II Skawina                  
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 
Błękitni Modlnica z powodu gry nieuprawnionych zawodników (Grzegorz Figiel, Jan Valette – grał w polu 
pomimo uczestniczenia w zawodach drużyny innej kategorii w tym samym dniu) 
 

III Liga Okręgowa Młodzików gr.11 

Zawody z dnia 2018-06-10 

1) Mecz Proszowianka Stanek Machinery II Proszowice – Niedźwiedź 4:1 zweryfikowany 4:0 wo. na korzyść 
drużyny Proszowianka Stanek Machinery II Proszowice 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 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny 
Niedźwiedź z powodu gry nieuprawnionego zawodnika (Przemysław Kupczyk – nieuprawniony) 
 

III Liga Okręgowa Młodzików gr.12 

Zawody z dnia 2018-06-09 

1) Mecz Tramwaj II Kraków – Armatura Kraków 0:1 zweryfikowany 0:3 wo. na korzyść drużyny Armatura 
Kraków z powodu gry nieuprawnionych zawodników 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 z §V ust.1 Aneksu do Regulaminu młodzieżowych 
rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy i młodzików MZPN na sezon 2017/2018 zawody zostają 
zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny Tramwaj II Kraków z powodu gry nieuprawnionych 
zawodników (Szymon Seredyński, Michał Poręba – zawodnicy uprawnieni do innej drużyny tej samej kategorii 
wiekowej) 
 

II Liga Okręgowa Młodzików Młodszych  

Zawody z dnia 2018-06-06 

1) Mecz AP Kmita Zabierzów – Hutnik Kraków 0:5 zweryfikowany 3:0 wo. na korzyść drużyny AP Kmita 
Zabierzów 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 
Hutnik Kraków z powodu gry nieuprawnionego zawodnika. (Aron Bełtowski – nieuprawniony) 
 
 

  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 14/Z/2015 z dnia 23 lipca 2015 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 2016/2017 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 2016/2017  komunikat KG PPN Kraków może zostać przesłany na wskazany 
adres e-mailowy. 


