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KOMUNIKAT nr 30 /2013/KG 

z posiedzenia Komisji Gier PPN Kraków z dnia 13 wrzesień 2013 r. 
 
 

Komisja Gier KPP Kraków na posiedzeniu w dniu 13 wrzesień 2013 roku, na podstawie sprawozdań 
meczowych, zweryfikowała wyniki meczów mistrzowskich seniorów, juniorów starszych, juniorów młodszych, 
trampkarzy, młodzików sezonu 2013/14 oraz Pucharu Polski. 

Mecze Pucharu Polski 

zawody z dnia 11 wrzesień 2013 r. 

1) Mecz  LKS „Pozowianka”  Pozowice – AP 2011 Zabierzów  zweryfikowany 0 - 3 wo. dla AP 2011 Zabierzów  z 
powodu braku drużyny gospodarzy. 
 

Mecze mistrzowskie 

Klasa  Kraków B I 

zawody z dnia 01 wrzesień 2013 r. 

1) Mecz  KS „Szreniawa 2010” Koszyce –  KS „Wróżenice” Kraków  0 : 0  przerwany w  45 min.  decyzją KG PPN 
Kraków zostanie dokończony w dniu 18 września o godz. 17.30 na boisku  KS „Szreniawa ”  Koszyce. 
 

zawody z dnia 07/08 wrzesień 2013 r. 

1) Mecz  LKS „Sparta ”  Skrzeszowice –  LKS „Juvenia”II Prandocin  zweryfikowany 3 - 0 wo. dla LKS „Sparta ”  
Skrzeszowice  z powodu braku drużyny gości. 
 

Klasa  Kraków B II 

zawody z dnia 07/08 wrzesień 2013 r. 

1) Mecz TS Węgrzce  – KS „Topór” Aleksandrowice 2:1 zweryfikowany 3 - 0 wo. dla TS Węgrzce  z powodu 

opuszczenia  boiska do gry przed zakończeniem zawodów przez drużynę  gości. 
 

Na podstawie §15 ust. 5 pkt. i Regulaminu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo IV ligi i niższych klas MZPN na 
sezon 2013/2014 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny KS „Topór” 

Aleksandrowice z powodu opuszczenia  boiska do gry przed zakończeniem zawodów przez drużynę  gości 
 

Klasa  Kraków B III 

zawody z dnia 04 wrzesień 2013 r. 

1) Mecz LKS „Sokół” Rybna – LKS„Trzebol” Wielkie Drogi 8:0 zweryfikowany 8 - 0 wo. dla LKS „Sokół” Rybna z 
powodu zdekompletowania drużyny gości. 
 

Na podstawie §15 ust. 5 pkt. i Regulaminu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo IV ligi i niższych klas MZPN na 
sezon 2013/2014 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny LKS „Trzebol” Wielkie 
Drogi z powodu mniejszej niż 7 liczby zawodników w drużynie gości w wyniku czego zawody zostały przerwane. 

 



 

zawody z dnia 07/08 wrzesień 2013 r. 

1) Mecz KS „Grzegórzecki” Kraków – SOKS „Płomień” Kostrze 3:0 zweryfikowany 3 - 0 wo. dla KS „Grzegórzecki” 
Kraków z powodu zdekompletowania drużyny gości. 
 

Na podstawie §15 ust. 5 pkt. i Regulaminu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo IV ligi i niższych klas MZPN na 
sezon 2013/2014 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny SOKS „Płomień” Kostrze z 
powodu mniejszej niż 7 liczby zawodników w drużynie gości w wyniku czego zawody zostały przerwane. 
 
II Liga Juniorów Starszych gr. A 

zawody z dnia 07/08 wrzesień 2013 r. 

2) Mecz MKS „Nowa Proszowianka” Proszowice  – LKS „Jutrzenka” Giebułtów zweryfikowany 3 – 0 wo. dla 
drużyny MKS „Nowa Proszowianka” Proszowice  z powodu braku gości. 

 

II Liga Juniorów Starszych gr. B 

zawody z dnia 11 wrzesień 2013 r. 

1) Mecz WKS „Wawel” Kraków – PKS „Cedronka” Wola Radziszowska zweryfikowany 3 - 0  wo. dla WKS 

„Wawel” Kraków  z powodu braku drużyny gości. 
 

II Liga Juniorów Młodszych gr. B 

zawody z dnia 31 sierpień 2013 r. 

1) Mecz LKS „Piast” Wołowice –  LKS „Gwiazda ” Ściejowice 2 : 12 zweryfikowany 0 - 12 wo. 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 w sezonie rozgrywkowym 2013/2014 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na 
niekorzyść drużyny LKS „Piast” Wołowice z powodu  gry nieuprawnionych zawodników w drużynie gospodarzy 
(brak uprawnień do gry wszystkich zawodników). 

I Liga Młodzików 

zawody z dnia 07/08 wrzesień 2013 r. 

1) Mecz KS „Dalin” Myślenice – KS „Prądniczanka” Kraków 5 : 0 zweryfikowany 5 - 0 wo. dla drużyny KS „Dalin” 
Myślenice z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gości. 
 
Na podstawie §10 ust. 1 pkt. g Regulaminu rozgrywek trampkarzy, młodzików PPN Kraków w sezonie 
rozgrywkowym 2013/2014 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny KS 
„Prądniczanka” Kraków z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie (Dominik Gnap). 

2) Mecz PKS „Jadwiga” Kraków –OKS „Słowik” Olkusz 2 : 1 zweryfikowany 3 - 0 wo. dla drużyny PKS „Jadwiga” 
Kraków z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gości. 
 
Na podstawie §10 ust. 1 pkt. g Regulaminu rozgrywek trampkarzy, młodzików PPN Kraków w sezonie 
rozgrywkowym 2013/2014 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny OKS „Słowik” 
Olkusz z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie (Jakub Lisikiewicz). 

Liga Rezerw Młodzików 

zawody z dnia 07/08 wrzesień 2013 r. 

1) Mecz AP 21 Kraków – KS „Bronowianka” Kraków zweryfikowany 3 - 0 wo. dla AP 21 Kraków z powodu braku 
drużyny gości. 
2) Na wniosek klubu KS „Bronowianka” Kraków drużyna zostaje wycofana z rozgrywek ligi rezerw młodzików. 
( 13 wrzesień 2013 r.). 
 



II Liga Młodzików 

zawody z dnia 07/08 wrzesień 2013 r. 

1) Mecz KS „Clepardia” Kraków –MKS „Nowa Proszowianka” Proszowice  7 : 2 zweryfikowany 0 - 3 wo. dla 
drużyny MKS „Nowa Proszowianka” Proszowice  z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie 
gospodarzy. 
 
Na podstawie §10 ust. 1 pkt. g Regulaminu rozgrywek trampkarzy, młodzików PPN Kraków w sezonie 
rozgrywkowym 2013/2014 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny KS „Clepardia” 
Kraków z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gospodarzy (Dominik Krewniak). 

III Liga Młodzików gr. C 

 
zawody z dnia 31 sierpień/01 wrzesień 2013 r. 

1)  Mecz TS „Rybitwy” Kraków – KS „Michałowianka” Michałowice  zweryfikowany 3 - 0 wo. dla TS 

„Rybitwy” Kraków z powodu braku drużyny gości.  
 

 

 
            Protokolant                                                                Za Komisje Gier PPN Kraków                                                              
                                                                                                           
           Tomasz Kowal                                                                                                Przewodniczący                                                                                                               
                                                                                                                                    Kazimierz Śliwiński 


