
 Małopolski Związek Piłki Nożnej 
 31-216 Kraków, ul. Solskiego 1 
 tel/fax: 12 632 66 00,     e-mail: wg@mzpnkrakow.pl 
 REGON: 001188164          NIP: 6761067050 

 
 
 

 

 

KOMUNIKAT nr 11/2021-22/PPN Kraków 
z dnia  16 września 2021 r. 

Wydziału Gier Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie 

 
 

Wydział Gier MZPN na posiedzeniu w dniu 16 września 2021 roku podjęła poniższe decyzje dotyczące rozgrywek 
seniorskich i młodzieżowych w rundzie wiosennej sezonu 2021/2022. 

  
I Rozgrywki mistrzowskie 

Kraków: Klasa A – 1 

Zawody z dnia 2021-09-12 

1) Mecz Skała 2004 – Czarni’03 Grzegorzowice 2:0 zweryfikowany 3:0 wo na korzyść drużyny Skała 2004 z powodu 
gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gości. 
 
Na podstawie §15 ust.5 pkt. g Regulaminu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo IV ligi i niższych klas MZPN na 
sezon rozgrywkowy 2021/2022 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny Czarni’03 
Grzegorzowice z powodu gry nieuprawnionego zawodnika (H.W. – nieuprawniony do drużyny) 
 

Kraków: Klasa B – 2 

Zawody z dnia 2021-09-12 

1) Mecz Orzeł II Bębło – Orlęta II Rudawa zweryfikowany 3:0 wo na korzyść drużyny Orzeł II Bębło z powodu 
niestawienia się do zawodów drużyny gości. 
 
Na podstawie §15 ust.5 pkt. b Regulaminu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo IV ligi i niższych klas MZPN na 
sezon rozgrywkowy 2021/2022 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny Orlęta II 
Rudawa z powodu niestawienia się do zawodów 
 

Kraków: Klasa B – 3 

Zawody z dnia 2021-09-12 

1) Mecz Tramwaj II Kraków – Bronowicki Kraków 7:3 zweryfikowany 0:3 wo na korzyść drużyny Bronowicki 
Kraków z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gospodarzy. 
 
Na podstawie §15 ust.5 pkt. g Regulaminu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo IV ligi i niższych klas MZPN na 
sezon rozgrywkowy 2021/2022 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny Tramwaj II 
Kraków z powodu gry nieuprawnionego zawodnika (M. Ż. - klub dokonał 6 zmiany w zawodach) 
 

 

 



Kraków: II Liga Okręgowa Juniorów gr. 1 

1) Mecz Wanda Kraków – Przemsza Klucze  - Wydział Gier MZPN postanowił po konsultacji z klubami wyznaczyć 
termin zawodów na dzień 2021-10-14 g. 14:00. 
 

Kraków: II Liga Okręgowa Junior Młodszy gr. 1 

Zawody z dnia 2021-09-04 

1) Mecz Zieleńczanka Zielonki – Nadwiślan Kraków zweryfikowany 3:0 wo na korzyść drużyny Zieleńczanka 
Zielonki z powodu zapowiedzianego niestawienia się do zawodów drużyny gości. 
 
Na podstawie §15 ust.5 pkt. b Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy i 
młodzików MZPN na sezon 2021/2022 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny 
Nadwiślan Kraków z powodu niestawienia się do zawodów. 
  
Zawody z dnia 2021-09-14 

1) Mecz Nadwiślan Kraków – Grębałowianka Kraków zweryfikowany 0:3 wo na korzyść drużyny Grębałowianka 
Kraków z powodu zapowiedzianego niestawienia się do zawodów drużyny gospodarzy 
 
Na podstawie §15 ust.5 pkt. b Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy i 
młodzików MZPN na sezon 2021/2022 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny 
Nadwiślan Kraków z powodu niestawienia się do zawodów. 
 
Zawody z dnia 2021-09-16 

1) Mecz Nadwiślan Kraków – Wieczysta Kraków zweryfikowany 0:3 wo na korzyść drużyny Wieczysta Kraków z 
powodu niestawienia się do zawodów drużyny gospodarzy. 
 
Na podstawie §15 ust.5 pkt. b Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy i 
młodzików MZPN na sezon 2021/2022 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny 
Nadwiślan Kraków z powodu niestawienia się do zawodów. 
 
2) Drużyna Nadwiślan Kraków została wycofana z rozgrywek na wniosek klubu z dnia 2021-09-16. 
Wyniki dotychczasowych spotkań drużyny Nadwiślan Kraków zostają na podstawie §15 ust.4 pkt. a Regulaminu 
młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy i młodzików MZPN na sezon 2021/2022 anulowane. 
 

Kraków: II Liga Okręgowa Juniorów Młodszych gr. 2 

1) Drużyna Wisła Rząska została wycofana z rozgrywek na wniosek klubu z dnia 2021-09-16. 
Wyniki dotychczasowych spotkań drużyny Wisła Rząska zostają na podstawie §15 ust.4 pkt. a Regulaminu 
młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy i młodzików MZPN na sezon 2021/2022 anulowane. 
 

Kraków: I Liga Okręgowa Trampkarzy 

Zawody z dnia 2021-09-11 

1) Mecz Hutnik II Kraków – Tramwaj Kraków 19:0 zweryfikowany 0:3 wo na korzyść drużyny Tramwaj Kraków z 
powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gospodarzy. 
 
Na podstawie §15 ust.5 pkt. g Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy i 
młodzików MZPN na sezon 2021/2022 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny 
Hutnik II Kraków z powodu gry nieuprawnionych zawodników (A.S. – nieuprawniony do drużyny) 
 

 

 

 



Kraków: II Liga Okręgowa Trampkarzy gr. 1 

Zawody z dnia 2021-09-11 

1) Mecz AP Kmita Zabierzów – Sportowiec Modlniczka zweryfikowany 0:3 wo na korzyść drużyny Sportowiec 
Modlniczka z powodu zapowiedzianego niestawienia się do zawodów drużyny gospodarzy. 
 
Na podstawie §15 ust.5 pkt. b Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy i 
młodzików MZPN na sezon 2021/2022 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny AP 
Kmita Zabierzów z powodu niestawienia się do zawodów. 
 

Kraków: III Liga Okręgowa Trampkarzy gr. 2 

Zawody z dnia 2021-09-05 

1) Mecz Skawinka Skawina – Orlęta Rudawa 6:2 zweryfikowany 6:0 wo na korzyść drużyny Skawinka Skawina z 
powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gości. 
 
Na podstawie §15 ust.5 pkt. g Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy i 
młodzików MZPN na sezon 2021/2022 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny 
Orlęta Rudawa z powodu gry nieuprawnionych zawodników (K.S. – zawodnik innego klubu) 
 

Kraków: I Liga Okręgowa Młodzików  

Zawody z dnia 2021-09-11 

1) Mecz PAPN Kraków – AP Radziszowianka Radziszów 1:3 zweryfikowany 3:0 wo na korzyść drużyny PAPN 
Kraków z powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gości. 
 
Na podstawie §15 ust.5 pkt. g Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy i 
młodzików MZPN na sezon 2021/2022 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny AP 
Radziszowianka Radziszów z powodu gry nieuprawnionych zawodników (S.S. – nieuprawniony do drużyny) 
 

Kraków: III Liga Okręgowa Młodzików gr. 1 

Zawody z dnia 2021-09-11 

1) Mecz Skała 2004 – Hutnik III Kraków 5:2 zweryfikowany 5:0 wo na korzyść drużyny Skała 2004 z powodu gry 
nieuprawnionego zawodnika w drużynie gości. 
 
Na podstawie §15 ust.5 pkt. g Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy i 
młodzików MZPN na sezon 2021/2022 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny 
Hutnik III Kraków z powodu gry nieuprawnionych zawodników (A.A. – nieuprawniony do drużyny) 
 

Kraków: III Liga Okręgowa Młodzików gr. 2 

Zawody z dnia 2021-09-13 

1) Mecz Świt Krzeszowice - AP Kmita Zabierzów 0:3 zweryfikowany 3:0 wo na korzyść drużyny Świt Krzeszowice z 
powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gości. 
 
Na podstawie §15 ust.5 pkt. g Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy i 
młodzików MZPN na sezon 2021/2022 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny AP 
Kmita Zabierzów z powodu gry nieuprawnionych zawodników (S.S. – nieuprawniony do drużyny) 
 

 

 

 



Kraków: IV Liga Okręgowa Młodzików gr. 1 

Zawody z dnia 2021-09-05 

1) Mecz Ekler Baranówka – Nadwiślan Kraków zweryfikowany 3:0 wo na korzyść drużyny Ekler Baranówka z 
powodu zapowiedzianego niestawienia się do zawodów drużyny gości. 
 
Na podstawie §15 ust.5 pkt. b Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy i 
młodzików MZPN na sezon 2021/2022 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny 
Nadwiślan Kraków z powodu niestawienia się do zawodów. 
 
2) Drużyna Nadwiślan Kraków została wycofana z rozgrywek na wniosek klubu w dniu 2021-09-16. 
Wyniki dotychczasowych spotkań drużyny Nadwiślan Kraków zostają na podstawie §15 ust.4 pkt. a Regulaminu 
młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy i młodzików MZPN na sezon 2021/2022 anulowane. 
 

Kraków: Liga Okręgowa Młodzików Młodszych gr. 3 

Zawody z dnia 2021-09-12 

1) Mecz PAPN Kraków – Kolejarz-Prokocim Kraków 5:1 zweryfikowany 0:3 wo na korzyść drużyny Kolejarz-Prokocim 
Kraków z powodu gry nieuprawnionych zawodników w drużynie gospodarzy. 
 
Na podstawie §15 ust.5 pkt. g Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy i młodzików 
MZPN na sezon 2021/2022 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny PAPN Kraków z 
powodu gry nieuprawnionych zawodników 
 

Kraków: Liga Okręgowa Młodzików Młodszych gr. 4 

Zawody z dnia 2021-09-11 

1) Mecz AP Radziszowianka Radziszów – Iskra Krzęcin zweryfikowany 3:0 wo na korzyść drużyny AP Radziszowianka 
Radziszów z powodu niestawienia się do zawodów drużyny gości. 
 
Na podstawie §15 ust.5 pkt. b Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy i młodzików 
MZPN na sezon 2021/2022 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny Iskra Krzęcin z 
powodu niestawienia się do zawodów. 
 
 
 

 

              Wiceprzewodniczący Wydziału Gier MZPN                                Przewodniczący Wydziału Gier MZPN 
                                 Tomasz Kowal                                                                             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 40 Z/2021 z dnia 29 lipca 2021 roku 
zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie. Kaucję należy uiścić na rachunek bankowy Małopolskiego 
Związku Piłki Nożnej. 


