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KOMUNIKAT nr 31 /2013/KG 

z posiedzenia Komisji Gier PPN Kraków z dnia 20 wrzesień 2013 r. 
 
 

Komisja Gier KPP Kraków na posiedzeniu w dniu 20 września 2013 roku, na podstawie sprawozdań 
meczowych, zweryfikowała wyniki meczów mistrzowskich seniorów, juniorów starszych, juniorów młodszych, 
trampkarzy, młodzików sezonu 2013/14 oraz Pucharu Polski. 

 

Mecze mistrzowskie 

Klasa  Kraków A III 

zawody z dnia 04 wrzesień 2013 r. 

1) Mecz LKS „Gajowianka” Gaj – LKS Libertów 1:0 zweryfikowany 0 - 3 wo. dla LKS Libertów 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 2013/2014 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny LKS „Gajowianka” Gaj z 
powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie (Tadeusz Szostkiewicz). 

 

I Liga Juniorów Starszych  

zawody z dnia 18 wrzesień 2013 r. 

2) Mecz SMS II Kraków   – OSKF „Pogoń” Skotniki zweryfikowany 3 - 0 wo. dla drużyny SMS II Kraków   z powodu 
braku drużyny gości. 

 
II Liga Juniorów Starszych gr. B 

zawody z dnia 14 wrzesień 2013 r. 

1) Mecz KS „Wanda” Kraków – LKS „Rzozovia” Rzozów zweryfikowany 3 - 0  wo. dla KS „Wanda” Kraków z 
powodu braku drużyny gości. 
 

II Liga Juniorów Młodszych gr. A 

zawody z dnia 14 wrzesień 2013 r. 

1) Mecz KS „Wanda” Kraków – KS „Albertus” Kraków zweryfikowany 0 - 3  wo. dla KS „Albertus” Kraków z 
powodu braku drużyny gospodarzy. 
 

2) Na wniosek klubu drużyna KS „Wanda” Kraków zostaje wycofana z rozgrywek II ligi juniorów młodszych 
gr. A ( z dniem 19 wrzesień 2013 r.). 
 

II Liga Juniorów Młodszych gr. C 

zawody z dnia 14 wrzesień 2013 r. 

 



1) Mecz LKS „Zieleńczanka” Zielonki – KS „Armatura” Kraków zweryfikowany 3 - 0  wo. dla LKS „Zieleńczanka” 
Zielonki z powodu braku drużyny gości. 
 

2) Na wniosek klubu drużyna KS „Armatura” Kraków zostaje wycofana z rozgrywek II ligi juniorów 
młodszych gr. C ( z dniem 14 wrzesień 2013 r.). 
 
II Liga Młodzików 

zawody z dnia 18 wrzesień 2013 r. 

1) Mecz KKS „Prokocim” Kraków –KS „Płaszowianka” Kraków  zweryfikowany 3 - 0  wo. dla KKS „Prokocim” 
Kraków z powodu braku drużyny gości. 

 
III Liga Młodzików gr. A 

 
zawody z dnia 31 sierpień/01 wrzesień 2013 r. 

1)  Mecz GKS „Świt” Krzeszowice – KS „Grzegórzecki” Kraków  9:1 zweryfikowany 9 - 0 wo. dla GKS „Świt” 
Krzeszowice z powodu  gry nieuprawnionych zawodników 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 „Grzegórzecki” 
Kraków  z powodu gry nieuprawnionych zawodników w drużynie gości (brak uprawnień do gry wszystkich 
zawodników). 

zawody z dnia 02 wrzesień 2013 r. 

1)  Mecz TS „Tramwaj” Kraków – LKS „Błękitni” Modlnica  9:3 zweryfikowany 9 - 0 wo. dla TS „Tramwaj” 
Kraków z powodu  gry nieuprawnionych zawodników 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 LKS „Błękitni” 
Modlnica  z powodu gry nieuprawnionych zawodników w drużynie gości (brak uprawnień do gry Paweł Zięba, 
Maciej Rybicki, Dawid Szumny). 

III Liga Młodzików gr. B 

 
zawody z dnia 31 sierpień/01 wrzesień 2013 r. 

1)  Mecz LKS „Wisła” Jeziorzany – LKS „Armatura” Kraków  1:5 zweryfikowany 0 - 5 wo. dla KS „Armatura” 
Kraków  z powodu  gry nieuprawnionych zawodników 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 LKS „Wisła” 
Jeziorzany z powodu gry nieuprawnionych zawodników w drużynie gospodarzy (brak uprawnień do gry Konrad 
Sotwin, Dominik Grzelak). 

2)  Mecz  LKS „Piast” Wołowice  – LKS „Krakus” Swoszowice 1 : 11 zweryfikowany  0 – 11 wo. dla LKS 
„Krakus” Swoszowice  z powodu  gry  nieuprawnionych zawodników 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 LKS „Krakus” 
Swoszowice  z powodu gry nieuprawnionych zawodników w drużynie gospodarzy (brak uprawnień do gry 
większości zawodników). 

zawody z dnia 07/08 wrzesień 2013 r. 

1)  Mecz LKS „Krakus” Swoszowice – MTS „Piast” Skawina  0:4 zweryfikowany 3 - 0 wo. dla LKS „Krakus” 
Swoszowice 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 MTS „Piast” 
Skawina z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gości (brak uprawnień do gry Gabriel Jaworski). 



2)  Mecz  LKS „Kaszowianka” Kaszów  – LKS „Piast” Wołowice  4 : 2 zweryfikowany  4 – 0 wo. dla LKS 
„Kaszowianka” Kaszów    z powodu  gry  nieuprawnionych zawodników 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 LKS „Krakus” 
Swoszowice  z powodu gry nieuprawnionych zawodników w drużynie gości (brak uprawnień do gry większości 
zawodników). 

zawody z dnia 14/15 wrzesień 2013 r. 

1)  Mecz MTS „Piast” Skawina  – LKS „Kaszowianka” Kaszów  1:0 zweryfikowany  0 - 3 wo. dla LKS 
„Kaszowianka” Kaszów  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 MTS „Piast” 
Skawina z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gospodarzy (brak uprawnień do gry Gabriel 
Jaworski). 

2)  Mecz  LKS „Piast” Wołowice  – KS „Podgórze” Kraków  7 : 3 zweryfikowany  0 - 3 wo. dla KS „Podgórze” 
Kraków    z powodu  gry  nieuprawnionych zawodników 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 LKS „Piast” 
Wołowice  z powodu gry nieuprawnionych zawodników w drużynie gospodarzy (brak uprawnień do gry większości 
zawodników). 

 
            Protokolant                                                                Za Komisje Gier PPN Kraków                                                              
                                                                                                           
           Tomasz Kowal                                                                                                Przewodniczący                                                                 
                                                                                                                                    Kazimierz Śliwiński 


