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KOMUNIKAT nr 28/2013/ KG 

z posiedzenia Komisji Gier PPN Kraków z dnia 30.08.2013 r. 
 

Komisja Gier KPP Kraków na posiedzeniu w dniu 30.08.2013 roku, na podstawie sprawozdań meczowych, 
zweryfikowała wyniki meczów  mistrzowskich seniorów. 

 
Zawody mistrzowskie 

Klasa  Kraków B II 

zawody z dnia 17/18 sierpień 2013 r. 

1)  Mecz LKS „ Tonianka” Kraków – LKS „Górzanka” Nawojowa Góra 2 : 0 - zweryfikowany 0 - 3  wo. dla LKS 
„Górzanka” Nawojowa Góra 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 2013/14 zawody zostają zweryfikowane  jako walkower na niekorzyść drużyny LKS „ Tonianka” Kraków  z 
powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gospodarzy (zawodnik wpisany do sprawozdania i podany 
jako Adrian Ledźwoń nie brał udziału w meczu  i nie stawił się na kontrolę tożsamości po meczu). 

 

Komunikat ! 

 
1) W związku z niewywiązywaniem się klubów z obowiązku zatrudnienia trenera  z ważna licencją  
zgodnie z §11 ust 1 Regulaminu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo IV ligi i niższych klas rozgrywkowych 

seniorów MZPN na sezon 2013/14 przypomina się klubom o obowiązku wpisywanie nazwiska trenera i 
numeru licencji  trenera w sprawozdaniu meczowym.  
W przypadku naruszenia przez klub obowiązku prowadzenia zespołu przez trenera lub instruktora nie 
posiadającego ważnej licencji będą stosowane przez Komisję Dyscypliny kary dyscyplinarne zgodne z 
§11 ust 3 Regulaminu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo IV ligi i niższych klas rozgrywkowych seniorów MZPN 
na sezon 2013/14. 

W rozegranych dotychczas kolejkach klasy A z obowiązku nie wywiązały się kluby: 

• LKS „Orzeł” Bębło brak trenera w meczu z LKS „Juvenia” Prandocin; 

• LKS Lot Balice brak trenera w meczu z KS „Nadwiślan” Kraków, KS „Bieżanowianka” Kraków; 

• SKS Bratniak Kraków – Wojciech Popławski – brak licencji; 

• LKS „Iskra” Czułów - Marcin Konik – brak licencji , brak trenera w meczu z LKS „Liszczanka” Liszki; 
 

2) Komisja Gier przypomina, że w rozgrywkach obowiązują terminarze rozgrywek podane na stronie PPN 
Kraków ( http://ppnk.mzpnkrakow.pl/).   
 
Sekretarz   Komisji Gier                                                                                     Za  Komisje Gier PPN Kraków 
        PPN Kraków 

                   Przewodniczący 
    Tomasz Kowal                                                                                                        Kazimierz Śliwiński   


