
 

Podokręg Piłki Nożnej Kraków 

Komisja Gier 

31-158 Kraków 

ul. Krowoderska 74             biuro.ppnkrakow@op.pl , tel/fax. 12 632 68 40 

 
 

KOMUNIKAT nr 38 /2013/ KG 

z posiedzenia Komisji Gier PPN Kraków z dnia 8 listopada 2013 r. 
 

Komisja Gier KPP Kraków na posiedzeniu w dniu 8 listopada 2013 roku, na podstawie sprawozdań meczowych, 
zweryfikowała wyniki meczów mistrzowskich seniorów, juniorów starszych, juniorów młodszych, trampkarzy, 
młodzików sezonu 2013/14 oraz dokonała rozlosowania par ćwierćfinałowych Pucharu Polski na sezon 2013/14 . 

 

1. Puchar Polski _- ćwierćfinały  

Komisja Gier KPP Kraków informuje ,że na posiedzeniu w dniu 8 listopada 2013 roku rozlosowane zostały pary              
ćwierćfinałowe Pucharu Polski na sezon 2013/14. 
 

1)  MKS „Nowa Proszowianka” Proszowice /„Wisła” II SSA Kraków - KS „Bronowianka” Kraków /Nowy Hutnik 2010 
Kraków   
2) LKS „Wisła” Jeziorzany /LKS „Jutrzenka” Giebułtów - LKS „Juvenia” Prandocin /GKS „Świt” Krzeszowice  
3) LKS „Orzeł” Iwanowice /LKS „Sokół” Kocmyrzów - AP 2011 Zabierzów/ KS „Orzeł” Piaski Wielkie 
4) LKS „Zieleńczanka” Zielonki /„Cracovia” II SSA Kraków - RKS „Garbarnia” II Kraków/KS „Borek” Kraków 

 
 

2. Mecze mistrzowskie 

 

Klasa  Kraków C I 

zawody z dnia 02/03 listopada  2013 r. 

1) Mecz  LKS „ Tytan” Polekarcice – LKS „Czarni 03”II Grzegorzowice  zweryfikowany 3 - 0  wo. dla LKS „ Tytan” 
Polekarcice z powodu braku drużyny gości. 

Klasa  Kraków C II 

zawody z dnia 26/27 października  2013 r. 

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

 

I Liga Juniorów Starszych  

zawody z dnia 02/03 listopada  2013 r. 

1) Mecz MOSiR Bukowno –  OSKF „Pogoń” Skotniki zweryfikowany 3 - 0  wo. dla MOSiR Bukowno z powodu braku 
drużyny gości. 

2) Drużyna klubu OSKF „Pogoń” Skotniki  w związku z nierozegraniem z własnej winy trzech wyznaczonych spotkań 
mistrzowskich  zostaje wycofana z rozgrywek I Ligi Juniorów Starszych.  

Na podstawie §9 ust. 4 Regulaminu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo I i II ligi juniorów starszych i młodszych PPN 
Kraków w sezonie rozgrywkowym 2013/2014  drużyna klubu OSKF „Pogoń” Skotniki w związku z  nierozegraniem z 
własnej winy trzech wyznaczonych spotkań mistrzowskich  zostaje wycofana z dalszych rozgrywek I Ligi Juniorów 
Starszych. 

 



 

 

II Liga Juniorów Starszych gr. A 

zawody z dnia 02/03 listopada  2013 r. 

1) Mecz LKS „Juvenia” Prandocin –  GKS „Świt” Krzeszowice  zweryfikowany 0 - 3 wo. dla GKS „Świt” Krzeszowice  z 
powodu braku drużyny gospodarzy. 

 

II Liga Juniorów Starszych gr. B 

zawody z dnia 02/03 listopada  2013 r. 

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

 

II Liga Juniorów Młodszych gr. C 

1) Mecz KS „Clepardia”Kraków  – LKS „Zieleńczanka” Zielonki z  dnia  26.10.2013 zostaje  wyznaczony na dzień                
16 listopad 2013 r. godz. 11.00. 

 

II Liga Trampkarzy  

zawody z dnia 02/03 listopada  2013 r. 

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

 

III Liga Trampkarzy gr.A 

zawody z dnia 12/13 października  2013 r. 

1)  Mecz LKS „Galicja” Raciborowice – UKS „Ekler” Baranówka 1:7 zweryfikowany 3 -0 wo. dla LKS „Galicja” 
Raciborowice 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 UKS „Ekler” 
Baranówka z powodu gry nieuprawnionego  zawodnika w drużynie gości (Hubert Siara). 

zawody z dnia 19/20października  2013 r. 

1)  Mecz UKS „Ekler” Baranówka – KS „Albertus” Kraków  12:0 zweryfikowany 0 - 3 wo. dla KS „Albertus” 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 UKS „Ekler” 
Baranówka z powodu gry nieuprawnionego  zawodnika w drużynie gospodarzy (Hubert Siara). 

III Liga Trampkarzy gr.B 

zawody z dnia 26/27 października  2013 r. 

1) Mecz PKS „Cedronka” Wola Radziszowska –  KS „Strzelcy” Kraków  zweryfikowany 3 - 0 wo. dla PKS „Cedronka” 
Wola Radziszowska z powodu braku drużyny gości. 

 

I  Liga Młodzików  

zawody z dnia 26/27 października  2013 r. 

1)  Mecz LKS „Orzeł” Myślenice – OKS „Słowik” Olkusz  4:0 zweryfikowany 4 - 0 wo. dla LKS „Orzeł” 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 OKS „Słowik” 
Olkusz  z powodu gry nieuprawnionego  zawodnika w drużynie gości (Szymon Kozioł). 



2) Mecz AP Gołcza – MKS „Krakus” Kraków 2:4 zweryfikowany 0 - 4 wo. dla MKS „Krakus” 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 AP Gołcza z 
powodu gry nieuprawnionego  zawodnika w drużynie gospodarzy (Norbert Jaźwiec). 

zawody z dnia 31 października  2013 r. 

1)  Mecz AP 2011 Zabierzów – LKS „Orzeł” Myślenice  zweryfikowany  3 - 0 wo. dla AP 2011 Zabierzów z powodu  
braku aktualnych kart zdrowia zawodników w drużynie gości. 

Na podstawie §6 ust. 28 , w związku z §10 ust. 1 pkt. h  Regulaminu rozgrywek trampkarzy, młodzików PPN Kraków 
w sezonie rozgrywkowym 2013/2014 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny LKS 
„Orzeł” Myślenice  z powodu braku aktualnych kart zdrowia zawodników w drużynie gości. 

zawody z dnia 02/03 listopada  2013 r. 

1) Mecz AP Gołcza – WKS „Wawel” II Kraków  zweryfikowany 3 - 0 wo. dla AP Gołcza z powodu braku drużyny gości. 

II  Liga Młodzików  

zawody z dnia 02/03 listopada  2013 r. 

1)  Mecz KS „Clepardia” Kraków – KS „Płaszowianka” Kraków  zweryfikowany  3 - 0 wo. dla KS „Clepardia” Kraków z 
powodu  braku aktualnych kart zdrowia zawodników w drużynie gości. 

Na podstawie §6 ust. 28 , w związku z §10 ust. 1 pkt. h  Regulaminu rozgrywek trampkarzy, młodzików PPN Kraków 
w sezonie rozgrywkowym 2013/2014 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny KS 
„Płaszowianka” Kraków  z powodu braku aktualnych kart zdrowia zawodników w drużynie gości. 

III Liga Młodzików  gr.A 

zawody z dnia 18  września 2013 r. 

1)  Mecz LKS „Błękitni” Modlnica - UMKS „Olimpic” Kraków 3:8 zweryfikowany 0 -8 wo. dla UMKS „Olimpic” 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 „Błękitni” 
Modlnica  z powodu gry nieuprawnionego  zawodnika w drużynie gospodarzy (Dawid Szumny – nieuprawniony do 
gry). 

zawody z dnia 21/22  września 2013 r. 

1)  Mecz KS „Nadwiślan” Kraków  - LKS „Błękitni” Modlnica  3:1 zweryfikowany 3 -0 wo. dla KS „Nadwiślan” 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 „Błękitni” 
Modlnica  z powodu gry nieuprawnionego  zawodnika w drużynie gości (Dawid Szumny – nieuprawniony do gry). 

zawody z dnia 28/29  września 2013 r. 

1)  Mecz LKS „Błękitni” Modlnica - LKS „Krakus” II Swoszowice 2:2 zweryfikowany 0 -3 wo. dla LKS „Krakus” II 
Swoszowice  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 „Błękitni” 
Modlnica  z powodu gry nieuprawnionego  zawodnika w drużynie gospodarzy (Dawid Szumny – nieuprawniony do 
gry). 

zawody z dnia 05/06  października  2013 r. 

1)  Mecz LKS „Błękitni” Modlnica - MKS „Krakus” II Kraków 2:9 zweryfikowany 0 -9 wo. dla MKS „Krakus” II 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 „Błękitni” 
Modlnica  z powodu gry nieuprawnionych  zawodników w drużynie gospodarzy ( Dawid Mora, Dawid Szumny – 
nieuprawnieni do gry). 



 

zawody z dnia 12/13  października  2013 r. 

1)  Mecz LKS „Błękitni” Modlnica - LKS „Jutrzenka” Giebułtów  3:2 zweryfikowany 0 -3 wo. dla LKS „Jutrzenka” 
Giebułtów  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 „Błękitni” 
Modlnica  z powodu gry nieuprawnionych  zawodników w drużynie gospodarzy ( Dawid Mora, Dawid Szumny – 
nieuprawnieni do gry). 

zawody z dnia 19/20  października  2013 r. 

1)  Mecz KS „Grzegórzecki” Kraków  - LKS „Błękitni” Modlnica  7:0 zweryfikowany 7 -0 wo. dla KS „Grzegórzecki” 
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 ( Dawid Mora, Dawid Szumny – 
nieuprawnieni do gry). 

zawody z dnia 28  października  2013 r. 

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

2) MeczLKS „Błękitni” Modlnica-KS „Zwierzyniecki” Kraków 4:2 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 „Błękitni” 
Modlnica  z powodu gry nieuprawnionego  zawodnika w drużynie gospodarzy (Dawid Szumny – nieuprawniony do 
gry). 

zawody z dnia 02/03 listopada 2013 r. 

1) Mecz LKS „Krakus” II Swoszowice -  UMKS „Olimpic” Kraków zweryfikowany 3 - 0 wo. dla LKS „Krakus” II 
Swoszowice z powodu braku drużyny gości. 

 

III Liga Młodzików  gr.B 

zawody z dnia 13  września 2013 r. 

1)  Mecz LKS „Radziszowianka” Radziszów - LKS „Wisła” Jeziorzany 2:1 zweryfikowany 3 -0 wo. dla LKS 
„Radziszowianka” Radziszów  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 Sotwin – nieuprawniony do gry). 

zawody z dnia 04/05  października 2013 r. 

1)  Mecz LKS „Lotnik” Kryspinów - LKS „Wisła” Jeziorzany 3:0 zweryfikowany 3 -0 wo. dla LKS „Lotnik” Kryspinów  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 Sotwin – nieuprawniony do gry). 

zawody z dnia 12/13  października  2013 r. 

1)  Mecz LKS „Wisła” Jeziorzany - LKS „Krakus” Swoszowice 0:9 zweryfikowany 0 -9 wo. dla LKS „Krakus” 
Swoszowice 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 Sotwin – nieuprawniony do 
gry). 

 



zawody z dnia 19/20  października 2013 r. 

1)  Mecz LKS „Kaszowianka” Kaszów - LKS „Wisła” Jeziorzany 2:0 zweryfikowany 3 -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 „Wisła” 
Jeziorzany z powodu nieuprawnionych  zawodników w drużynie gości (Konrad Sotwin, B. Korczek – nieuprawnieni 
do gry). 

zawody z dnia 26/27  października  2013 r. 

1)  Mecz LKS „Wisła” Jeziorzany - KS „Podgórze” Kraków 2:1 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 „Wisła” 
Jeziorzany z powodu gry nieuprawnionych  zawodników w drużynie gospodarzy (Konrad Sotwin, Dominik  – 
nieuprawnieni do gry). 

 

III Liga Młodzików  gr.C 

zawody z dnia21/ 22 września 2013 r. 

1)  Mecz  KS „Bibiczanka” Bibice  –LKS Kosynierzy- MDM Strzelec Łuczyce  4:0 zweryfikowany 0 - 3 wo. dla LKS 
Kosynierzy- MDM Strzelec Łuczyce   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 „Bibiczanka” 
Bibice  z powodu gry nieuprawnionego  zawodnika w drużynie gospodarzy (Dawid Bednarczyk). 

zawody z dnia 26/27  października  2013 r. 

1)  Mecz TS „Rybitwy” Kraków - KS „Bibiczanka” Bibice 0:3 zweryfikowany 0 -3 wo. dla KS „Bibiczanka” Bibice 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 (Dominik Kosiorowski  – 
nieuprawniony do gry). 

zawody z dnia 02/03 listopada  2013 r. 

1) Mecz LKS Niedźwiedż -  TS „Rybitwy” Kraków zweryfikowany 3 - 0 wo. dla LKS Niedźwiedż z powodu braku 
drużyny gości. 

   

            Protokolant                                                                Za Komisje Gier PPN Kraków                                                              
                                                                                                           
           Tomasz Kowal                                                                                                Przewodniczący                                                                                                               
                                                                                                                                    Kazimierz Śliwiński 


