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Podokręg Piłki Nożnej Kraków 

 Komisja Gier 

31-158 Kraków 

ul. Solskiego 1             ppnkrakow@mzpnkrakow.pl , tel /fax  12 632 68 00 
 

 
KOMUNIKAT nr 32 /2015/ KG 

z posiedzenia Komisji Gier PPN Kraków z dnia 13 listopada 2015 r. 
 

Komisja Gier PPN Kraków na posiedzeniu w dniu 13 listopada 2015 roku, na podstawie sprawozdań meczowych, 
zweryfikowała wyniki meczów mistrzowskich seniorów, juniorów starszych, juniorów młodszych, trampkarzy, 
młodzików sezonu 2015/2016 oraz Pucharu Polski.  

I. Puchar Polski 

1. Ustalono terminy meczy ćwierćfinałowych Pucharu Polski na szczeblu PPN Kraków:  
 

lp termin Pary ćwierćfinałowe Pucharu Polski PPN Kraków wynik 

76 
 

11 listopada 2015 r.  
 

Grębałowianka Kraków Jutrzenka Giebułtów  
1:1            

k.4:5 

77 Termin do ustalenia  Cracovia II Kraków Garbarnia Kraków    

78 
 

11 listopada 2015 r.  
 

Wiślanie Jaśkowice  
Orzeł Piaski Wielkie 

Kraków 
4:1 

 
2. Awans do następnej rundy Pucharu Polski na szczeblu PPN Kraków uzyskały drużyny: LKS „Jutrzenka” 
Giebułtów , LKS „ Wiślanie” Jaśkowice. 
 
 
II. Zawody Mistrzowskie 
 
Kraków Klasa A-2 

zawody z dnia 31 października 2015 r. 

1) Mecz TS „Rybitwy” Kraków – SKS „Bratniak” Kraków 1:1 zweryfikowany 3:0 wo. na korzyść drużyny TS 
„Rybitwy” Kraków z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gości . 
 
Na podstawie §15 ust.5 pkt. g w związku  z §9 ust.10 i 15 Regulaminu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo IV ligi i 
niższych klas MZPN na sezon rozgrywkowy 2015/2016 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na 
niekorzyść drużyny SKS „Bratniak” Kraków z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gości (Michał 
Stasiński – nie stawił się na konfrontację). 
 
Kraków Klasa C-2 

zawody z dnia 7/8 listopada 2015 r. 

1) Mecz MTS „Piast” Skawina – LKS „Gwiazda” Ściejowice 6:1 zweryfikowany 6:0 wo. na korzyść drużyny MTS 
„Piast” Skawina 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 rozgrywkowy 2015/2016 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny LKS 
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„Gwiazda” Ściejowice z powodu mniejszej niż 7 liczby zawodników w drużynie gości w wyniku czego zawody 
zostały przerwane. 
 
II Liga Okręgowa Juniorów gr.1 

zawody z dnia 7/8 listopada 2015 r. 

1) Mecz „Dąbski” KS Kraków – „Szreniawa 2010” Koszyce zweryfikowany 3:0 wo. na korzyść drużyny „Dąbski” KS 
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 2015/2016 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść „Szreniawa 
2010” Koszyce z powodu niestawienia się do zawodów drużyny gości. 
 
I Liga Okręgowa Juniorów Młodszych 

1) Komisja Gier PPN Kraków wyznacza termin meczu barażowego o awans do Małopolskiej Ligi Juniorów 
Młodszych pomiędzy drużynami AP „Profi” Zielonki – DTS „Tramwaj” Kraków na dzień 15 listopada 2015 r.                    
g. 11:00 na boisku klubu KS „ Nadwiślan” Kraków. 
 
I Liga Okręgowa Juniorów Młodszych gr. 2 

zawody z dnia 7/8 listopada 2015 r. 

1) Mecz DTS „Tramwaj” Kraków – TKS „Skawinka” Skawina 2:1 zweryfikowany 3:0 wo. na korzyść drużyny DTS 
„Tramwaj” Kraków z powodu zdekompletowania drużyny gości. 
 
Na podstawie §15 ust.5 pkt. i Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy                                 
i młodzików MZPN na sezon 2015/2016  zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny TKS 
„Skawinka” Skawina z powodu mniejszej niż 7 liczby zawodników w drużynie gości w wyniku czego zawody zostały 
przerwane. 
 
II Liga Okręgowa Juniorów Młodszych gr. 3 

zawody z dnia 7/8 listopada 2015 r. 

1) Mecz UMKS „Olimpic” Kraków – KS „Borek” Kraków zweryfikowany 0:3 wo. na korzyść drużyny KS „Borek” 
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 2015/2016 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść UMKS 
„Olimpic” Kraków z powodu niestawienia się do zawodów drużyny gospodarzy. 
 
II Liga Okręgowa Trampkarzy gr. 2 

zawody z dnia 7/8 listopada 2015 r. 

1) Mecz KS „Grębałowianka” Kraków – KS „Nadwiślan” Kraków zweryfikowany 3:0 wo. na korzyść drużyny KS 
„Grębałowianka” 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 2015/2016 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść KS 
„Nadwiślan” Kraków z powodu niestawienia się do zawodów drużyny gości. 
 
III Liga Okręgowa Trampkarzy gr. 3 

zawody z dnia 7/8 listopada 2015 r. 

1) Mecz MTS „Piast” Skawina – LKS „Tęcza” Piekary zweryfikowany 3:0 wo. na korzyść drużyny MTS „Piast” 
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 2015/2016 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść LKS „Tęcza” 
Piekary z powodu niestawienia się do zawodów drużyny gości. 
 
2) Mecz OSKF „Pogoń” Skotniki –  KS „Victoria” Kraków zweryfikowany 3:0 wo. na korzyść drużyny OSKF „Pogoń” 
Skotniki 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 2015/2016 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść KS „Victoria” 
Kraków z powodu niestawienia się do zawodów drużyny gości. 
 
II Liga Okręgowa Młodzików gr. 3 

zawody z dnia 7/8 listopada 2015 r. 

1) Mecz KS „Podgórze” Kraków – KS „Orzeł” Piaski Wielkie Kraków 1:5 zweryfikowany 3:0 wo. na korzyść drużyny 
KS „Podgórze” Kraków z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gości.  
 
Na podstawie §15 ust.5 pkt. g w związku z §18 ust.9 Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, 
trampkarzy i młodzików MZPN na sezon 2015/2016 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść 
drużyny KS „Orzeł” Piaski Wielkie Kraków z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gości (Maciej 
Królikowski – niewykonana kara za czerwoną kartkę). 
 
            Protokolant                                 Za Komisje Gier PPN Kraków                                                               
                                                                                                           
           Tomasz Kowal                                           Przewodniczący                                                                                                                                                                          
                                                                               Kazimierz Śliwiński 


