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Wydziału Gier Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie 

 

 

 
Wydział Gier Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z zawodów Małopolskiej 
Ligi Juniorów Młodszych B1 z dnia 26 października 2019 r. pomiędzy drużynami Limanovia Limanowa a Sandecja II 
Nowy Sącz, wynik z boiska 7-1 dla Limanovii, postanowił zweryfikować i przyznać walkower 7-0 dla drużyny 
Limanovia. W drużynie Sandecji II zagrali czterej zawodnicy: Jakub N., Maksymilian W., Mateusz L. i Łukasz Z., którzy 
nie byli uprawnieni do tej klasy rozgrywkowej.  
 
Podstawa prawna: Regulamin Młodzieżowych Rozgrywek Piłkarskich Juniorów, Trampkarzy i Młodzików 
Małopolskiego Związku Piłki Nożnej na sezon 2019/2020 - „Uczestnicy Zawodów, § 7, ust. 1 ”. 
 
Wydział Gier Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z zawodów Małopolskiej 
Ligi Juniorów Młodszych B1 z dnia 19 października 2019 r. pomiędzy drużynami Soła Oświęcim a Limanovia 
Limanowa, postanowił przyznać walkower 3-0 dla drużyny Soły z powodu niestawienia się do zawodów drużyny z 
Limanowej. Klub z Oświęcimia przed meczem poinformował organ prowadzący, że z powodu chorób i kontuzji 
zawodników nie pojedzie na mecz do Oświęcimia.  
 
Podstawa prawna: Na podstawie § 15 ust. 5 pkt.  b Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, 
trampkarzy i młodzików MZPN na sezon 2019/2020 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść 
drużyny Limanovii z powodu niestawienia się do zawodów. 
 
Wydział Gier Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z zawodów Małopolskiej 
Ligi Juniorów Młodszych B1 z dnia 26 października 2019 r. pomiędzy drużynami Glinik Gorlice a Sołą Oświęcim, 
postanowił przyznać walkower 3-0 dla drużyny Glinika z powodu niestawienia się do zawodów Soły. Klub z 
Oświęcimia przed meczem poinformował organ prowadzący, że z powodu chorób i kontuzji zawodników nie pojedzie 
na mecz do Gorlic.  
 
Podstawa prawna: Na podstawie § 15 ust. 5 pkt.  b Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, 
trampkarzy i młodzików MZPN na sezon 2019/2020 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść 
drużyny Soły Oświęcim z powodu niestawienia się do zawodów. 
 
Wydział Gier Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z zawodów Małopolskiej 
Ligi Trampkarzy C2 z dnia 26 października 2019 r. pomiędzy drużynami Akademia Piłkarska 21 Kraków a Bibiczanką 
Bibice, postanowił przyznać walkower 3-0 dla drużyny AP 21 z powodu niestawienia się do zawodów Bibiczanki. Klub 
z Bibic przed meczem poinformował organ prowadzący, że z powodu chorób i kontuzji zawodników nie jest w stanie 
wystawić dwóch drużyn z różnych lig w jednym dniu.  
 
Podstawa prawna: Na podstawie § 15 ust. 5 pkt. b Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, 
trampkarzy i młodzików MZPN na sezon 2019/2020 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść 
drużyny Bibiczanka z powodu niestawienia się do zawodów. 
 
 
 
 



         Sekretarz Wydziału Gier MZPN                    Przewodniczący Wydziału Gier MZPN 
                    Stanisław Dańda                         Andrzej Godny 
 
 
 
 
Pouczenie: Od powyższego orzeczenia stronie/stronom przysługuje prawo do złożenia odwołania do Związkowej 
Komisji Odwoławczej MZPN za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (WG MZPN) lub bezpośrednio do ZKO 
MZPN z powiadomieniem organu, który wydał decyzję w terminie 3 dni od dnia opublikowania niniejszego 
orzeczenia, po wpłaceniu kaucji pieniężnej w wysokości określonej w Uchwale nr 20/Z/2019 z dnia 16 lipca 2019 roku 
zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie. Kaucję należy uiścić na rachunek bankowy Małopolskiego 
Związku Piłki Nożnej. 
 


