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KOMUNIKAT nr 37 /2013/ KG 

z posiedzenia Komisji Gier PPN Kraków z dnia 31 października 2013 r. 
 

Komisja Gier KPP Kraków na posiedzeniu w dniu 31 października 2013 roku, na podstawie sprawozdań 
meczowych, zweryfikowała wyniki meczów mistrzowskich seniorów, juniorów starszych, juniorów młodszych, 
trampkarzy, młodzików sezonu 2013/14. 

 

1. Puchar Polski _- V Runda  

Komisja Gier KPP Kraków informuje ,że zmienione zostały terminy meczy V  Rundy Pucharu Polski na sezon 
2014/15. 

1)  Mecz LKS „Orzeł” Iwanowice – LKS „Orzeł” Kocmyrzów  zostaje  przełożony z  dnia  10 .11.2013 na dzień           
17 listopad 2013 r. godz. 12.00. 

2)  Mecz AP 2011 Zabierzów  – KS „Orzeł” Piaski wielkie  zostaje  przełożony z  dnia  17.11.2013 na dzień                
11 listopad 2013 r. godz. 12.30. 

3)  Mecz KS „Bronowianka” Kraków – Nowy Hutnik 2010 Kraków  zostaje  wyznaczony na dzień  24 listopad 2013 r. 
godz. 12.00. 
 
 

2. Mecze mistrzowskie 

 

Klasa  Kraków C II 

 

zawody z dnia 26/27 październik  2013 r. 

1) Mecz  KS „ Bronowicki” Kraków   –  LKS „Fitball ” Szklary  4 : 0  zweryfikowany 4 - 0 wo. dla KS „ Bronowicki” 
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 LKS „Fitball ” Szklary  z powodu 
mniejszej niż 7 liczby zawodników w drużynie gości w wyniku czego zawody zostały przerwane. 

2) Mecz TKKF „Kliny” Kraków  – LKS „Lotnik” II Kryspinów zweryfikowany 3 - 0  wo. dla TKKF „Kliny” Kraków  z 
powodu braku drużyny gości. 

II Liga Juniorów Starszych gr. A 

zawody z dnia 26/27 październik  2013 r. 

1) Mecz LKS „Zieleńczanka” Zielonki –  LKS „Jutrzenka” Giebułtów 9 : 0  zweryfikowany 9 - 0 wo. dla LKS 
„Zieleńczanka” Zielonki z powodu zdekompletowania drużyny  gości. 

Na podstawie §9 ust. 1 pkt. k 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 „Jutrzenka” Giebułtów z powodu mniejszej niż 7 liczby zawodników w drużynie gości w 
wyniku czego zawody zostały przerwane. 

 

 



II Liga Juniorów Starszych gr. B 

zawody z dnia 12/13 październik  2013 r. 

1) Mecz KS „Grębałowianka” Kraków –  KS „Tyniec” Kraków  6 : 0  zweryfikowany 6 - 0 wo. dla KS „Grębałowianka” 
Kraków z powodu zdekompletowania drużyny  gości. 

Na podstawie §9 ust. 1 pkt. k 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 KS „Tyniec” Kraków  z powodu mniejszej niż 7 liczby zawodników w drużynie gości w wyniku 
czego zawody zostały przerwane. 

zawody z dnia 26/27 październik  2013 r. 

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

II Liga Juniorów Młodszych gr. C 

zawody z dnia 26/27 październik  2013 r. 

1) Mecz  KS „Bronowianka” Kraków –  KS „ Zwierzyniecki” Kraków 0 : 4  zweryfikowany 0 - 4 wo. dla                  
KS „ Zwierzyniecki” Kraków  z powodu zdekompletowania drużyny  gospodarzy. 

Na podstawie §9 ust. 1 pkt. k 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 KS „Bronowianka” Kraków  z powodu mniejszej niż 7 liczby zawodników w drużynie gospodarzy 
w wyniku czego zawody zostały przerwane. 

III Liga Trampkarzy gr.C 

zawody z dnia 12/13 październik  2013 r. 

1)  Mecz LKS „Niegoszowianka” Niegoszowice  - KS „Bibiczanka” Bibice  2:1 zweryfikowany 3 -0 wo. dla LKS 
„Niegoszowianka” Niegoszowice    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 „Bibiczanka” 
Bibice   z powodu gry nieuprawnionego  zawodnika w drużynie gości (Wojciech Świstowski – nieuprawniony do 
gry). 

zawody z dnia 26/27 październik  2013 r. 

1)  Mecz KS „Michałowianka” Michałowice - LKS „Niegoszowianka” Niegoszowice  - zmiana terminu  na dzień      
03  listopada 2013 r. godz. 13.00. 

III Liga Trampkarzy gr.D 

zawody z dnia 04/05 październik  2013 r. 

1)  Mecz KS „Zwierzyniecki” Kraków  - LKS „Kaszowianka” Kaszów  11:0 zweryfikowany 11 -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 
„Kaszowianka” Kaszów  z powodu gry nieuprawnionego  zawodnika w drużynie gości (Damian Mlostek – 
nieuprawniony do gry). 

2)  Mecz LKS „Wisła” Jeziorzany - KS „Tyniec” Kraków 1:4 zweryfikowany 0 -4 wo. KS „Tyniec” 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 (Jan Czech - nieuprawniony do gry). 

 zawody z dnia 12/13 październik  2013 r. 

1)  Mecz LKS „Iskra” Czułów - KS „Zwierzyniecki” Kraków  1:2 zweryfikowany 0 -3 wo. dla KS „Zwierzyniecki” 
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 „Iskra” 
Czułów z powodu gry nieuprawnionego  zawodnika w drużynie gospodarzy (Jędrzej Kwoka – nieodbyta kara za 
czerwoną kartkę). 

2)  Mecz LKS „Kaszowianka” Kaszów - LKS „Wisła” Jeziorzany 1:7 zweryfikowany jako obustronny walkower z 
powodu  gry nieuprawnionych  zawodników w drużynie gospodarzy i gości. 

Na podstawie §10 ust. 1 pkt. g Regulaminu rozgrywek trampkarzy, młodzików PPN Kraków w sezonie 
rozgrywkowym 2013/2014 zawody zostają zweryfikowane jako obustronny walkower z powodu gry 
nieuprawnionych  zawodników w drużynie gospodarzy i gości. (Jan Czech , LKS „Wisła” Jeziorzany - nieuprawniony 
do gry; Daniel Soból, Adam Bierzało -  LKS „Kaszowianka” Kaszów - nieuprawniony do gry). 

zawody z dnia 19/20 październik  2013 r. 

1)  Mecz LKS „Wisła” Jeziorzany - LKS „Iskra” Czułów 8:0 zweryfikowany 0 -3 wo. dla LKS „Iskra” Czułów  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 (Jan Czech - nieuprawniony do gry). 

   

            Protokolant                                                                Za Komisje Gier PPN Kraków                                                              
                                                                                                           
           Tomasz Kowal                                                                                                Przewodniczący                                                                                                                                        
                                                                                                                                    Kazimierz Śliwiński 


