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Komisja Gier 
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KOMUNIKAT nr 8 /2013/ KG 

z posiedzenia Komisji Gier PPN Kraków z dnia 25.04.2013 
 
 

Komisja Gier KPP Kraków na posiedzeniu w dniu 25.04.2013 roku, na podstawie sprawozdań meczowych, 
zweryfikowała wyniki meczów mistrzowskich seniorów, juniorów starszych, juniorów młodszych, trampkarzy, 
młodzików sezonu 2012/13 oraz Pucharu Polski sezonu 2012/13. 

Puchar Polski 

zawody z dnia 17.04 i 24.04.2013 

V , VI runda oraz półfinały Pucharu Polski  

1 LKS Jastrzębiec Książ Wielki LKS Sokół Kocmyrzów 0:2 

2 LKS Sokół Kocmyrzów GKS Świt Krzeszowice 1:3 

3 LKS Wiślanie Jaśkowice KS Orzeł Piaski Wielkie 5:1 

 
Awans do półfinału: GKS Świt Krzeszowice 
Awans do finału: LKS Wiślanie Jaśkowice. 
 
Do rozegrania mecz półfinałowy PP : 
GKS Świt Krzeszowice - Nowy Hutnik 2010 Kraków w terminie 16.05.2013 g. 17:30 
 
 

Mecze mistrzowskie 

Klasa  Kraków A II 

zawody z dnia 13/14 kwietnia 2013 r. 
 
1) Mecz WKS Wawel Kraków – Dąbski KS Kraków 2 : 0 - zweryfikowany 3 - 0 wo. dla WKS Wawel Kraków z 
powodu przerwania zawodów przed ich zakończeniem w wyniku znieważenia przez zawodnika gości sędziego 
prowadzącego zawody. 
 
Na podstawie §15 ust 5pkt. k Regulaminu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo IV ligi i niższych klas 
rozgrywkowych seniorów MZPN na sezon 2012/13 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść 
drużyny Dąbski KS Kraków z powodu przerwania zawodów przed ich zakończeniem w wyniku znieważenia przez 
zawodnika  gości sędziego prowadzącego zawody. 
 
Klasa  Kraków C I 

zawody z dnia 13/14 kwietnia 2013 r. 
 
1) Mecz  LKS Galicja II Raciborowice – LKS Czarni 03 II Grzegorzowice 6 : 3 - zweryfikowany 6 - 0  wo. dla LKS 
Galicja II Raciborowice z powodu gry nieuprawnionych zawodników w drużynie gości. 
 
Na podstawie §15 ust 5pkt. g Regulaminu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo IV ligi i niższych klas 
rozgrywkowych seniorów MZPN na sezon 2012/13 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść 



drużyny LKS Czarni 03 II Grzegorzowice z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gości (Wiecha 
Tomasz, Żurek Damian – zawodnicy nieuprawnieni do rozgrywek w klasie C). 
 
2) Mecz  KS Universum Kraków – LKS Tonianka Kraków 0 : 10 - zweryfikowany 0 - 10  wo. dla LKS Tonianka 
Kraków z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gospodarzy. 
 
Na podstawie §15 ust 5pkt. g Regulaminu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo IV ligi i niższych klas 
rozgrywkowych seniorów MZPN na sezon 2012/13 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść 
drużyny KS Universum Kraków z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gospodarzy (Musiał 
Radosław – zawodnik nieuprawniony do rozgrywek w klasie C). 
 
zawody z dnia 20/21 kwietnia 2013 r. 
 
1) Mecz  LKS Maszycanka II Maszyce – KS Universum Kraków 4 : 1 - zweryfikowany  4 - 0  wo. dla LKS 
Maszycanka II Maszyce z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gości. 
 
Na podstawie §15 ust 5pkt. g Regulaminu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo IV ligi i niższych klas 
rozgrywkowych seniorów MZPN na sezon 2012/13 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść 
drużyny KS Universum Kraków z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gości (Musiał Radosław – 
zawodnik nieuprawniony do rozgrywek w klasie C). 
 
2) Mecz  LKS Czarni 03 II Grzegorzowice – LKS Niedźwiedż II 2 : 0 - zweryfikowany 0 - 3 wo. dla LKS Niedźwiedż II 
z powodu gry nieuprawnionych zawodników w drużynie gospodarzy. 
 
Na podstawie §15 ust 5pkt. g Regulaminu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo IV ligi i niższych klas 
rozgrywkowych seniorów MZPN na sezon 2012/13 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść 
drużyny LKS Czarni 03 II Grzegorzowice z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gospodarzy 
(Wiecha Tomasz, Żurek Damian, Słaboń Łukasz – zawodnicy nieuprawnieni do rozgrywek w klasie C). 
 
II Liga Juniora Młodszego grupa A 

zawody z dnia 10 /13/14 kwietnia 2013 r. 

1) Mecz  LKS Zieleńczanka Zielonki – GKS Świt Krzeszowice 2 : 3 - zweryfikowany  0 - 3  wo. dla GKS Świt 
Krzeszowice z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gospodarzy. 
 
Na podstawie §9 ust 1 pkt. g Regulaminu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo I i II ligi juniorów starszych i 
młodszych PPN Kraków na sezon 2012/13 zawody zostają zweryfikowane  jako walkower na niekorzyść drużyny 
LKS Zieleńczanka Zielonki z powodu gry nieuprawnionego zawodnika (Krzywda Patryk - zawodnik nieuprawniony 
do rozgrywek w klasie juniora młodszego). 
 

2) Mecz  LKS Orlęta Rudawa – LKS Błękitni Modlnica 1 : 14 - zweryfikowany  3 - 0  wo. dla LKS Orlęta Rudawa 
z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gości. 
 
Na podstawie §9 ust 1 pkt. g Regulaminu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo I i II ligi juniorów starszych i 
młodszych PPN Kraków na sezon 2012/13 zawody zostają zweryfikowane  jako walkower na niekorzyść drużyny 
LKS Błękitni Modlnica z powodu gry nieuprawnionego zawodnika (Twardy Filip - zawodnik nieuprawniony do 
rozgrywek w klasie juniora młodszego w dniu rozgrywania zawodów). 
 

II Liga Juniora Młodszego grupa B 

zawody z dnia 20/21 kwietnia 2013 r. 

1) Mecz  LKS Gwiazda Ściejowice – KS Albertus Kraków 7 : 0 - zweryfikowany  7 - 0  wo. dla LKS Gwiazda 
Ściejowice z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gości. 
 
Na podstawie §9 ust 1 pkt. g Regulaminu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo I i II ligi juniorów starszych i 



młodszych PPN Kraków na sezon 2012/13 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny 
KS Albertus Kraków z powodu gry nieuprawnionego zawodnika (Bieniek Aleksander - zawodnik nieuprawniony do 
rozgrywek w klasie juniora młodszego). 
 

  
            Protokolant                           Za Komisje Gier PPN Kraków                                                              
                                                                                                          
           Tomasz Kowal                                       Przewodniczący                                                                                                               
                                                             Kazimierz Śliwiński 
 


