
 

Podokręg Piłki Nożnej Kraków 

Komisja Gier 
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KOMUNIKAT nr 34 /2013/ KG 

z posiedzenia Komisji Gier PPN Kraków z dnia 11 października 2013 r. 
 

Komisja Gier KPP Kraków na posiedzeniu w dniu 11 października 2013 roku, na podstawie sprawozdań 
meczowych, zweryfikowała wyniki meczów mistrzowskich seniorów, juniorów starszych, juniorów młodszych, 
trampkarzy, młodzików sezonu 2013/14. 

Mecze mistrzowskie 

Klasa  Kraków A II 

zawody z dnia 05/06 październik  2013 r. 
 
1) Mecz LKS „Lot -Balice” Balice – WKS „Wawel” Kraków 3:0 - zweryfikowany 3 - 0  wo. dla LKS „Lot -Balice” 
Balice z powodu gry nieuprawnego zawodnika w drużynie gości. 

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 WKS „Wawel” Kraków 
z powodu gry nieuprawnego zawodnika w drużynie gości ( Cezary Rybicki). 

Klasa  Kraków A III 

1) Komisja Gier PPN Kraków postanowiła wezwać Daniel Góra  zawodnika  drużyny  LKS „ Libertów” w meczu LKS „ 
Libertów” – LKS „Krakus” Swoszowice ( z dnia 21.08.2013 r.) na posiedzenie w piątek 18 październik 2013 r. o 
godz.15.00 - w celu złożenia wyjaśnień. 

1) Komisja Gier PPN Kraków postanowiła wezwać  Kamil Gadocha  zawodnika  drużyny  LKS „ Libertów” w meczu 
LKS „ Libertów” – LKS „Krakus” Swoszowice ( z dnia 21.08.2013 r.) na posiedzenie w piątek 18 październik 2013 r. 
o godz.15.15 - w celu złożenia wyjaśnień. 

1) Komisja Gier PPN Kraków postanowiła wezwać Paweł Wróbel  zawodnika  drużyny  LKS „ Libertów” w meczu 
LKS „ Libertów” – LKS „Krakus” Swoszowice ( z dnia 21.08.2013 r.) na posiedzenie w piątek 18 październik 2013 r. 
o godz.15.30 - w celu złożenia wyjaśnień. 

Klasa  Kraków B II 

zawody z dnia 05/06 październik  2013 r. 

1) Mecz  AP 2011 II Zabierzów  –  LKS „Niegoszowianka” Niegoszowice 4 : 0  zweryfikowany 4 - 0 wo. dla AP 
2011 II Zabierzów  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 „Niegoszowianka” 
Niegoszowice z powodu mniejszej niż 7 liczby zawodników w drużynie gości w wyniku czego zawody zostały 
przerwane. 

Klasa  Kraków C I 

zawody z dnia 07 wrzesień  2013 r. 
 
1) Mecz KS „Albertus” Kraków – LTS „Novi” Narama 0:4 - zweryfikowany 0 - 4  wo. dla LTS „Novi” Narama z 
powodu gry nieuprawnego 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 KS „Albertus” Kraków z 

 



powodu gry nieuprawnego zawodnika w drużynie gospodarzy ( Chmielewski Daniel – nieopłacona  3 żółta 
kartka). 

zawody z dnia 05/06 październik  2013 r. 

1) Mecz  LKS „Strumyk” Jakubowice – LKS Niedźwiedź II zweryfikowany 3 - 0  wo. dla LKS „Strumyk” Jakubowice   
z powodu braku drużyny gości. 
 

I Liga Juniorów Starszych  

zawody z dnia 05/06 październik  2013 r. 

1) Mecz KS „Podgórze” Kraków –  KS „Raba ” Dobczyce zweryfikowany 3 - 0  wo. dla KS „Podgórze” Kraków              
z powodu braku drużyny gości. 
 

II Liga Juniorów Starszych gr. A 

zawody z dnia 05/06 październik  2013 r. 

1) Mecz LKS „Maszycanka” Maszyce –  KS „Zwierzyniecki ” Kraków zweryfikowany 0 - 3  wo. dla KS „Zwierzyniecki ” 
Kraków  z powodu braku drużyny gospodarzy. 
 

II Liga Juniorów Młodszych gr. A 

zawody z dnia 05/06 październik  2013 r. 

1) Mecz KS „Grębałowianka” Kraków –  UMKS „Olimpic ” Kraków zweryfikowany 3 - 0  wo. dla KS „Grębałowianka” 
Kraków   z powodu braku drużyny gości. 

 
II Liga Juniorów Młodszych gr. C 

zawody z dnia 05/06 październik  2013 r. 

1) Mecz GKS „Świt” Krzeszowice –  LKS „Płomień ” Jerzmanowice 1 : 5 przerwany w 67 min. przed  zakończeniem 
– utrzymany wynik z boiska. 

 
I Liga Trampkarzy  

zawody z dnia 06 październik  2013 r. 

1)  Mecz KS „Górnik” Wieliczka - KS „Dalin” Myślenice   - zawody do rozegrania w innym terminie. 

II Liga Trampkarzy 

zawody z dnia 30 wrzesień 2013 r. 

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

III Liga Trampkarzy gr.B 

zawody z dnia 05 październik  2013 r. 

1)  Mecz KS „Borek” II Kraków - LKS „Gajowianka” Gaj   - zawody do rozegrania w innym terminie. 

 

III Liga Trampkarzy gr.C 

zawody z dnia 04 wrzesień 2013 r. 

1)  Mecz KS „Bibiczanka” Bibice - TS „Wisła” III Kraków 0:7 zweryfikowany 0 - 7  wo. dla TS „Wisła” III 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 KS „Bibiczanka” 
Bibice z powodu gry nieuprawnionych zawodników w drużynie gospodarzy (brak uprawnień większości 
zawodników). 

 

 



zawody z dnia 07/08 wrzesień 2013 r. 

1)  Mecz KS „Bibiczanka” Bibice - KS „Michałowianka” Michałowice 0:1 zweryfikowany 0-3  wo. dla KS 
„Michałowianka” Michałowice 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 KS „Bibiczanka” 
Bibice z powodu gry nieuprawnionych zawodników w drużynie gospodarzy (brak uprawnień większości 
zawodników). 

zawody z dnia 14/15 wrzesień 2013 r. 

1)  Mecz  LKS Niedźwiedź  - KS „Bronowianka” Kraków ( dz ) 15 : 0 zweryfikowany 15 - 0  wo. dla LKS Niedźwiedź       
z powodu gry nieuprawnionych zawodniczek 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 
„Bronowianka” Kraków ( dz )  z powodu gry nieuprawnionych zawodniczek w drużynie gości (Monika 
Krzyżanowska, Kamila Kulczyk, Klaudia Kubicz , Julia Flak, Wiktoria Ura ). 

2) Mecz KS „Michałowianka” Michałowice - KS „Grzegórzecki” Kraków 6:2 zweryfikowany 6 - 0  wo. dla KS 
„Michałowianka” Michałowice 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 „Grzegórzecki” 
Kraków z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gości (Szymon Włoszczyk). 

zawody z dnia 19 wrzesień 2013 r. 

1)  Mecz TS Węgrzce - KS „Bibiczanka” Bibice 5 : 0 zweryfikowany 5 - 0  wo. dla TS Węgrzce 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 „Bibiczanka” 
Bibice z powodu gry nieuprawnionych zawodników w drużynie gości (brak uprawnień większości zawodników). 

zawody z dnia 21/22 wrzesień 2013 r. 

1)  Mecz KS „Bibiczanka” Bibice - KS „Grzegórzecki” Kraków 2 : 1 zweryfikowany 0 - 3  wo. dla KS „Grzegórzecki” 
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 KS „Bibiczanka” 
Bibice z powodu gry nieuprawnionych zawodników w drużynie gospodarzy (brak uprawnień większości 
zawodników). 

III Liga Trampkarzy gr.D 

zawody z dnia 09 wrzesień 2013 r. 

1)  Mecz KS „Zwierzyniecki” Kraków - LKS „Wisła” Jeziorzany  8 : 2 zweryfikowany 8 - 0  wo. dla KS „Zwierzyniecki” 
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 LKS „Wisła” 
Jeziorzany  z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gości (Konrad Rosek). 

zawody z dnia 14 wrzesień 2013 r. 

1)  Mecz LKS „Wisła” Jeziorzany  - AP 21 II Kraków  1 : 9 zweryfikowany 0 - 9  wo. dla AP 21 II Kraków  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 LKS „Wisła” 
Jeziorzany  z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gospodarzy (Konrad Rosek). 

zawody z dnia 21 wrzesień 2013 r. 

1)  Mecz LKS „Wisła” Jeziorzany  - KS „ Tramwaj” Kraków  2 : 5 zweryfikowany 0 - 5  wo. dla KS „ Tramwaj” Kraków  
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 LKS „Wisła” 
Jeziorzany  z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gospodarzy (Konrad Rosek). 

III Liga Młodzików gr. A 

zawody z dnia 07 październik 2013 r. 

1) Mecz UMKS „Olimpic” Kraków –  GKS„Świt” Krzeszowice  0:0 zweryfikowany 0 -3 wo. dla GKS„Świt” 
Krzeszowice  z powodu zdekompletowania drużyny gospodarzy. 

Na podstawie §10 ust. 1 pkt. k Regulaminu rozgrywek trampkarzy, młodzików PPN Kraków w sezonie 
rozgrywkowym 2013/2014 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny UMKS „Olimpic” 
Kraków z powodu mniejszej niż 7 liczby zawodników w drużynie gospodarzy w wyniku czego zawody zostały 
przerwane. 

III Liga Młodzików gr. C 

zawody z dnia 05/06 październik 2013 r. 

1) Mecz TS „Rybitwy” Kraków –  „Dąbski” KS Kraków  zweryfikowany 3 -0 wo. dla TS „Rybitwy” Kraków z powodu 
braku gości. 

 
            Protokolant                                                                Za Komisje Gier PPN Kraków                                                              
                                                                                                           
           Tomasz Kowal                                                                                                Przewodniczący                                                                                                               
                                                                                                                                    Kazimierz Śliwiński 


