
 

Podokręg Piłki Nożnej Kraków 

Komisja Gier 

31-158 Kraków 

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

 
 

KOMUNIKAT nr 21/2013/KG. 

z posiedzenia Komisji Gier PPN Kraków z dnia 05.07.2013 r. 
 
 

Komisja Gier KPP Kraków na posiedzeniu w dniu 05.07.2013 roku, na podstawie sprawozdań meczowych, 
zweryfikowała wyniki meczów mistrzowskich seniorów, juniorów starszych, juniorów młodszych, trampkarzy, 
młodzików.  
 

Mecze mistrzowskie 

II Liga Juniora Młodszego grupa A 

zawody z dnia  09 czerwiec 2013 r. 

1)  Mecz LKS Orlęta Rudawa – MKS SMS II Kraków 1:5 – zweryfikowany 0 -5  wo. dla MKS SMS II Kraków z 
powodu gry nieuprawnionych zawodników 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 na sezon 2012/13 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny 
LKS Orlęta Rudawa z powodu gry nieuprawnionych zawodników w drużynie gospodarzy (Kozień Maciej, Babiuch 
Jakub, Juszczak Kamil, Żołyński Grzegorz, Drewniak Jakub, Mazur Konrad, Gawor Marcin – nieuprawnieni do gry). 

zawody z dnia  12 czerwiec 2013 r. 

1)  Mecz KS Clepardia Kraków – LKS Maszycanka Maszyce zweryfikowany 3 - 0 wo. dla KS Clepardia Kraków z 
powodu braku drużyny gości. 

zawody z dnia  22 czerwiec 2013 r 

1)  Mecz Maszycanka Maszyce - LKS Orlęta Rudawa 4:5 – zweryfikowany 3 - 0  wo. dla Maszycanka Maszyce z 
powodu gry nieuprawnionych zawodników 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 na sezon 2012/13 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny 
LKS Orlęta Rudawa z powodu gry nieuprawnionych zawodników w drużynie gości (Kozień Maciej, Juszczak Kamil, 
Żołyński Grzegorz, Drewniak Jakub, Gawor Marcin, Majewski Mateusz – nieuprawnieni do gry). 

zawody z dnia  26 czerwiec 2013 r. 

1)  Mecz KS Wanda Kraków – KS Clepardia Kraków zweryfikowany 3 - 0 wo. dla KS Wanda Kraków z powodu 
braku drużyny gości. 

II Liga Trampkarzy  

zawody z dnia 03 czerwiec 2013 r. 

1)  Mecz KS Proszowianka Proszowice - KS Grębałowianka  zweryfikowany 3 - 0 wo. dla KS Proszowianka 
Proszowice z powodu braku drużyny gości. 

I Liga Młodzików  

zawody z dnia  04 maj 2013 r. 

1)  Mecz MKS Cracovia II Kraków – MKS Krakus Nowa Huta  3:1 zweryfikowany 3 - 0 wo. dla MKS Cracovia II 
Kraków z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gości. 



 

Na podstawie § 9 ust 1 pkt. g Regulaminu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo trampkarzy, młodzików, żaków i 
skrzatów PPN Kraków na sezon 2012/13 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny 
MKS Krakus Nowa Huta  z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gości (Luty Mateusz – 
nieuprawniony do gry). 
 

zawody z dnia  11 maj 2013 r. 

1)  Mecz MKS Krakus Nowa Huta – TS Wisła II Kraków  1:3 zweryfikowany 0 - 3 wo. dla TS Wisła II Kraków  z 
powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gospodarzy. 
 

Na podstawie § 9 ust 1 pkt. g Regulaminu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo trampkarzy, młodzików, żaków i 
skrzatów PPN Kraków na sezon 2012/13 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny 
MKS Krakus Nowa Huta z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gospodarzy (Luty Mateusz – 
nieuprawniony do gry). 

 
zawody z dnia  19 maj 2013 r. 

1)  Mecz AS Progres II Kraków  – MKS Krakus Nowa Huta  3:2 zweryfikowany 3 - 0 wo. dla AS Progres II 
Kraków z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gości. 
 

Na podstawie § 9 ust 1 pkt. g Regulaminu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo trampkarzy, młodzików, żaków i 
skrzatów PPN Kraków na sezon 2012/13 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny 
MKS Krakus Nowa Huta  z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gości (Luty Mateusz – 
nieuprawniony do gry). 
 

zawody z dnia  03 czerwiec 2013 r. 

1)  Mecz MKS Cracovia II Kraków –KS Dalin Myślenice  1:1 zweryfikowany 0 - 3 wo. dla KS Dalin Myślenice z 
powodu gry nieuprawnionych zawodników w drużynie gospodarzy. 
 

Na podstawie § 9 ust 1 pkt. g Regulaminu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo trampkarzy, młodzików, żaków i 
skrzatów PPN Kraków na sezon 2012/13 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny 
MKS Cracovia Kraków z powodu gry nieuprawnionych zawodników w drużynie gospodarzy ( Lorenc Michał, 
Korkosz Julian – nieuprawnieni do gry). 
 
zawody z dnia  05 czerwiec 2013 r. 

1)  Mecz MKS Cracovia II Kraków – TS Wisła II Kraków  1:3 zweryfikowany 0 - 3 wo. dla TS Wisła II Kraków  z 
powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gospodarzy. 
 

Na podstawie § 9 ust 1 pkt. g Regulaminu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo trampkarzy, młodzików, żaków i 
skrzatów PPN Kraków na sezon 2012/13 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny 
MKS Cracovia Kraków z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gospodarzy (Korkosz Julian – 
nieuprawniony do gry). 

zawody z dnia  12 czerwiec 2013 r. 

1)  Mecz KS Dalin Myślenice – TS Wisła II Kraków  0:1 zweryfikowany 0 - 3 wo. dla TS Wisła II Kraków  z 
powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gospodarzy. 

 

Na podstawie § 9 ust 1 pkt. g Regulaminu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo trampkarzy, młodzików, żaków i 
skrzatów PPN Kraków na sezon 2012/13 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny 
KS Dalin Myślenice z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gospodarzy (Górniak Radosław – 
nieuprawniony do gry). 
 

 



zawody z dnia  15 czerwiec 2013 r. 

1)  Mecz TS Wisła II Kraków MKS - Cracovia II Kraków  2:0 zweryfikowany 3 - 0 wo. dla TS Wisła II Kraków  z 
powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gości. 
 

Na podstawie § 9 ust 1 pkt. g Regulaminu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo trampkarzy, młodzików, żaków i 
skrzatów PPN Kraków na sezon 2012/13 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny 
MKS Cracovia Kraków z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie goSci (Korkosz Julian – 
nieuprawniony do gry). 
 

zawody z dnia  18 czerwiec 2013 r. 

1)  Mecz MKS Cracovia II Kraków – AP 21 II Kraków  1:3 zweryfikowany 0 - 3 wo. dla AP 21 II Kraków z 
powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gospodarzy 
 

Na podstawie § 9 ust 1 pkt. g Regulaminu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo trampkarzy, młodzików, żaków i 
skrzatów PPN Kraków na sezon 2012/13 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny 
MKS Cracovia Kraków z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gospodarzy (Korkosz Julian – 
nieuprawniony do gry). 
 

zawody z dnia  22 czerwiec 2013 r. 

1)  Mecz AS Progres II Kraków  -MKS Cracovia II Kraków  2:1 zweryfikowany 3 - 0 wo. dla AS Progres II 
Kraków z powodu gry nieuprawnionych zawodników w drużynie gości. 
 

Na podstawie § 9 ust 1 pkt. g Regulaminu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo trampkarzy, młodzików, żaków i 
skrzatów PPN Kraków na sezon 2012/13 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny 
MKS Cracovia Kraków z powodu gry nieuprawnionych zawodników w drużynie gości ( Lorenc Michał, Korkosz 
Julian – nieuprawnieni do gry). 
 

II Liga Młodzików 

zawody z dnia  11 maj 2013 r. 

1)  Mecz KS Prądniczanka Kraków  - KS Armatura Kraków  3:7 zweryfikowany 3 - 0 wo. dla KS Prądniczanka 
Kraków  z powodu gry nieuprawnionych zawodników w drużynie gości. 

Na podstawie § 9 ust 1 pkt. g Regulaminu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo trampkarzy, młodzików, żaków i 
skrzatów PPN Kraków na sezon 2012/13 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny 
KS Armatura Kraków  z powodu gry nieuprawnionych zawodników w drużynie gości ( Wajda Jakub, Blok 
Daniel – nieuprawnieni do gry). 

zawody z dnia  18 maj 2013 r. 

1)  Mecz KS Armatura Kraków  -PKS Jadwiga Kraków 8:0 zweryfikowany 0 - 3 wo. dla PKS Jadwiga Kraków   
z powodu gry nieuprawnionych zawodników w drużynie gospodarzy. 
 

Na podstawie § 9 ust 1 pkt. g Regulaminu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo trampkarzy, młodzików, żaków i 
skrzatów PPN Kraków na sezon 2012/13 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny 
KS Armatura Kraków  z powodu gry nieuprawnionych zawodników w drużynie gospodarzy (Wajda Jakub, Blok 
Daniel – nieuprawnieni do gry). 

2)  Mecz MKS Nowa Proszowianka Proszowice  – KS Prądniczanka Kraków  5:6 zweryfikowany 0 - 6 wo. dla 
KS Prądniczanka Kraków  z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gospodarzy. 

Na podstawie § 9 ust 1 pkt. g Regulaminu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo trampkarzy, młodzików, żaków i 
skrzatów PPN Kraków na sezon 2012/13 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny 
MKS Nowa Proszowianka Proszowice  z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gospodarzy 
Pardała Mateusz – nieuprawnieni do gry). 
 



 

zawody z dnia  22 maj 2013 r. 

1)  Mecz KS Bronowianka Kraków  - KS Armatura Kraków  7:0 zweryfikowany 7 - 0 wo. dla KS Bronowianka 
Kraków z powodu gry nieuprawnionych zawodników w drużynie gości. 
 

Na podstawie § 9 ust 1 pkt. g Regulaminu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo trampkarzy, młodzików, żaków i 
skrzatów PPN Kraków na sezon 2012/13 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny 
KS Armatura Kraków  z powodu gry nieuprawnionych zawodników w drużynie gości ( Ziomber Bartosz, 
Buszko Damian, Blok Daniel – nieuprawnieni do gry). 
 

zawody z dnia  26 maj 2013 r. 

1)  Mecz PKS Jadwiga II Kraków – MKS Nowa Proszowianka Proszowice  2:7 zweryfikowany 3 - 0 wo. dla PKS 
Jadwiga II Kraków z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gości. 
 

Na podstawie § 9 ust 1 pkt. g Regulaminu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo trampkarzy, młodzików, żaków i 
skrzatów PPN Kraków na sezon 2012/13 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny 
MKS Nowa Proszowianka Proszowice  z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gości (Pardała 
Mateusz – nieuprawniony do gry). 
 

zawody z dnia  01 czerwiec 2013 r. 

1)  Mecz KS Armatura Kraków  -KS Nadwiślan Kraków 9:2 zweryfikowany 0 - 3 wo. dla KS Nadwiślan Kraków  
z powodu gry nieuprawnionych zawodników w drużynie gospodarzy. 
 

Na podstawie § 9 ust 1 pkt. g Regulaminu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo trampkarzy, młodzików, żaków i 
skrzatów PPN Kraków na sezon 2012/13 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny 
KS Armatura Kraków  z powodu gry nieuprawnionych zawodników w drużynie gospodarzy (Buszko Damian, 
Blok Daniel – nieuprawnieni do gry). 
 

zawody z dnia  09 czerwiec 2013 r. 

1)  Mecz KS Grębałowianka Kraków  - KS Armatura Kraków  3:1 zweryfikowany 3 - 0 wo. dla KS 
Grębałowianka Kraków  z powodu gry nieuprawnionych zawodników w drużynie gości. 
 

Na podstawie § 9 ust 1 pkt. g Regulaminu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo trampkarzy, młodzików, żaków i 
skrzatów PPN Kraków na sezon 2012/13 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny 
KS Armatura Kraków  z powodu gry nieuprawnionych zawodników w drużynie gości ( Ziomber Bartosz, 
Buszko Damian, Blok Daniel – nieuprawnieni do gry). 
 

zawody z dnia  16 czerwiec 2013 r. 

1)  Mecz KS Armatura Kraków  -KS Clepardia Kraków  0:2 zweryfikowany 0 - 3 wo. dla KS Clepardia Kraków  
z powodu gry nieuprawnionych zawodników w drużynie gospodarzy. 
 

Na podstawie § 9 ust 1 pkt. g Regulaminu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo trampkarzy, młodzików, żaków i 
skrzatów PPN Kraków na sezon 2012/13 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny 
KS Armatura Kraków  z powodu gry nieuprawnionych zawodników w drużynie gospodarzy ( Ziomber Bartosz, 
Buszko Damian, Blok Daniel – nieuprawnieni do gry). 
 
2)  Mecz KS Grębałowianka Kraków – MKS Nowa Proszowianka Proszowice  5:4 zweryfikowany 5 - 0 wo. dla 
KS Grębałowianka Kraków z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gości. 
 

Na podstawie § 9 ust 1 pkt. g Regulaminu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo trampkarzy, młodzików, żaków i 
skrzatów PPN Kraków na sezon 2012/13 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny 
MKS Nowa Proszowianka Proszowice  z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gości (Pardała 
Mateusz – nieuprawniony do gry). 



 

 

zawody z dnia  22 czerwiec 2013 r. 

1)  Mecz KS Clepardia Kraków  - KS Armatura Kraków  1:1 zweryfikowany 3 - 0 wo. dla KS Clepardia Kraków  
z powodu gry nieuprawnionych zawodników w drużynie gości. 
 

Na podstawie § 9 ust 1 pkt. g Regulaminu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo trampkarzy, młodzików, żaków i 
skrzatów PPN Kraków na sezon 2012/13 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny 
KS Armatura Kraków  z powodu gry nieuprawnionych zawodników w drużynie gości ( Ziomber Bartosz, 
Buszko Damian– nieuprawnieni do gry). 
 

zawody z dnia  25 czerwiec 2013 r. 

1)  Mecz KSK Prokocim Kraków  - KS Bronowianka Kraków  3:2 zweryfikowany 0 - 3 wo. dla KS Bronowianka 
Kraków  z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gospodarzy. 
 

Na podstawie § 9 ust 1 pkt. g Regulaminu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo trampkarzy, młodzików, żaków i 
skrzatów PPN Kraków na sezon 2012/13 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny 
KSK Prokocim Kraków  z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gospodarzy ( Adamus Dawid– 
nieuprawniony do gry). 
 

III Ekstraliga Młodzików 

zawody z dnia  05 czerwiec 2013 r. 

1)  Mecz AS Progres III Kraków –  KS Orzeł Piaski Wielkie zweryfikowany obustronny walkower z powodu 
nierozegrania meczu do dnia zakończenia rozgrywek. 
 

zawody z dnia  08 czerwiec 2013 r. 

1)  Mecz KS Orzeł Piaski Wielkie –  GKS Świt Krzeszowice zweryfikowany obustronny walkower z powodu 
nierozegrania meczu do dnia zakończenia rozgrywek. 
 

III Liga Młodzików grupa A 

zawody z dnia  02 czerwiec 2013 r. 

1)  Mecz LKS Niegoszowianka Niegoszowice –  KS Strzelcy Kraków zweryfikowany obustronny walkower z 
powodu nierozegrania meczu do dnia zakończenia rozgrywek. 
2)  Mecz AS Progres IV Kraków –  UMKS Olimpic Kraków zweryfikowany obustronny walkower z powodu 
nierozegrania meczu do dnia zakończenia rozgrywek. 

zawody z dnia  05 czerwiec 2013 r. 

1)  Mecz KS Zwierzyniecki Kraków –  AS Progres IV Kraków zweryfikowany obustronny walkower z powodu 
nierozegrania meczu do dnia zakończenia rozgrywek. 

zawody z dnia  21 czerwiec 2013 r. 

1)  Mecz KS Strzelcy Kraków – PKS Jadwiga II Kraków  zweryfikowany 0 - 3 wo. dla PKS Jadwiga II Kraków  
z powodu nieprzygotowania boiska do zawodów przez drużynę gospodarzy. 
 

zawody z dnia  28 czerwiec 2013 r. 

1)  Mecz KS Strzelcy Kraków - KS Zwierzyniecki Kraków 0:0 zweryfikowany 0 - 3 wo. dla KS Zwierzyniecki 
Kraków z powodu zdekompletowania drużyny gospodarzy. 

Na podstawie §9 ust 1 pkt k Regulaminu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo trampkarzy, młodzików, żaków i 
skrzatów PPN Kraków na sezon 2012/13 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny 
KS Strzelcy Kraków z powodu zdekompletowania drużyny gości, w której przed zakończeniem zawodów na 
boisku pozostała mniejsza niż 7 ilość zawodników. 



zawody z dnia  29 czerwiec 2013 r. 

1)  Mecz LKS Niegoszowianka Niegoszowice - UMKS Olimpic Kraków zweryfikowany 3 - 0 wo. dla LKS 
Niegoszowianka Niegoszowice z powodu braku drużyny gości. 
2)  Mecz KS Polonia Kraków - LKS Kosynierzy MDM Strzelec Łuczyce zweryfikowany 0 - 3 wo. dla LKS 
Kosynierzy MDM Strzelec Łuczyce z powodu braku drużyny gospodarzy. 

 

III Liga Młodzików grupa B 

zawody z dnia  03 czerwiec 2013 r. 

1)  Mecz Dąbski KS Kraków –  LKS Wisła Jeziorzany zweryfikowany obustronny walkower z powodu 
nierozegrania meczu do dnia zakończenia rozgrywek. 
 

zawody z dnia  11 czerwiec 2013 r. 

1)  Mecz KS Bieżanowianka  Kraków –  LKS Krakus Swoszowice zweryfikowany 3 - 0 wo. dla KS 
Bieżanowianka  Kraków z powodu braku drużyny gości. 
 

zawody z dnia  21 czerwiec 2013 r. 

1)  Mecz DTS Tramwaj  Kraków –  LKS Wisła Jeziorzany zweryfikowany 0 - 3 wo. dla LKS Wisła Jeziorzany z 
powodu braku drużyny gospodarzy. 
 

zawody z dnia  26 czerwiec 2013 r. 

1)  Mecz KS Grzegórzecki  Kraków –  LKS Piast Wołowice zweryfikowany 3 - 0 wo. dla KS Grzegórzecki  
Kraków z powodu braku drużyny gości. 
 

 

           Protokolant                            Za Komisje Gier PPN Kraków                                                              
                                                                                                          
           Tomasz Kowal                                       Przewodniczący                                                                                                               
                                                             Kazimierz Śliwiński 


