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KOMUNIKAT nr 18/2019-20/Kraków 
z dnia  11 października 2019 r. 

Wydziału Gier Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie 

 
 

Wydział Gier MZPN na posiedzeniu w dniu 11 października 2019 roku dokonała weryfikacji V rundy Pucharu Polski 
na szczeblu Rejonu Kraków oraz rozgrywek seniorskich i młodzieżowych w Rejonie Kraków. 

  
I Rozgrywki Pucharowe 

lp termin Pary ćwierćfinałowe Pucharu Polski Rejonu Kraków wynik 

84 
8 października 2019 r. 

g.16:00 
Skawinka Skawina 

Orzeł Piaski Wielkie 
Kraków 

2:1 

85 
9 października 2019 r. 

g.15:45 
Wieczysta Kraków Clepardia Kraków 4:0 

86 
9 października 2019 r. 

g.15:45 
AP Kmita Zabierzów Słomniczanka Słomniki 

2:2           
k.2:4 

87 
9 października 2019 r. 

g.15:45 
Lot Balice Wiślanie Jaśkowice 0:5 

 
Awans do ćwierćfinału Pucharu Polski na szczeblu Rejonu Kraków uzyskała drużyna: Skawinka Skawina, 
Słomniczanka Słomniki, Wieczysta Kraków, Wiślanie Jaśkowice. 
 
 
 

II. Rozgrywki mistrzowskie 

Kraków: Klasa A – 3 

Zawody z dnia 2019-10-05 

1) Mecz Gajowianka Gaj – Bieżanowianka Kraków 2:2 zweryfikowany 3:0 wo na korzyść drużyny Gajowianka Gaj 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 2019/2020 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny Bieżanowianka 
Kraków z powodu gry nieuprawnionego zawodnika (P.D. – grał pomimo nieopłaconej kartki) 
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Kraków: Klasa B – 2 

Zawody z dnia 2019-10-06 

1) Mecz Skała 2004 – Górzanka Nawojowa Góra 8:0 zweryfikowany 8:0 wo na korzyść drużyny Skała 2004 z powodu 
zdekompletowania się drużyny gości w 46 min. 
 
Na podstawie §15 ust.5 pkt. i Regulaminu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo IV ligi i niższych klas MZPN na sezon 
rozgrywkowy 2019/2020 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny Górzanka Nawojowa 
Góra z powodu mniejszej niż 7 liczby zawodników w drużynie w wyniku czego zawody zostały przerwane. 
 

Kraków: Klasa B – 3 

Zawody z dnia 2019-10-13 

1) Mecz Wawel Kraków – Kaszowianka II Kaszów – Wydział Gier MZPN na podstawie Uchwały Prezydium MZPN nr 
72/P/19 z dnia 12 września 2019 r. postanowił przełożyć mecz na inny termin w związku z Turniejem Rówieśników 
PZPN. Nowy termin zostanie podany w następnym komunikacie. 
 

II Liga Okręgowa Juniorów Młodszy gr.1 

Zawody z dnia 2019-10-05 

1) Mecz Orzeł Bębło – Skalanka Skała zweryfikowany 3:0 wo. na korzyść drużyny Orzeł Bębło 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 2019/2020 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny Skalanka Skała z 
powodu niestawienia się do zawodów. 
 
Zawody z dnia 2019-10-06 

1) Mecz AP Kmita Zabierzów – Wisła Rząska zweryfikowany 0:3 wo na korzyść drużyny Wisła Rząska 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 2019/2020 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny AP Kmita Zabierzów 
z powodu niestawienia się do zawodów. 
 

II Liga Okręgowa Trampkarzy gr.1 

Zawody z dnia 2019-10-05 

1) Mecz WKS Przebój Wolbrom – Młodzi Przebojem Wolbrom zweryfikowany 0:3 wo na korzyść drużyny Młodzi 
Przebojem Wolbrom 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 2019/2020 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny WKS Przebój 
Wolbrom klubu AP Przebój Wolbrom z powodu niestawienia się do zawodów. 
 

Liga Okręgowa Trampkarzy Młodszych gr.2 

Zawody z dnia 2019-10-05 

1) Mecz Piast Wołowice – Wisła Rząska 6:13 zweryfikowany 0:13 wo na korzyść drużyny Wisła Rząska z powodu gry 
nieuprawnionych zawodników w drużynie gospodarzy. 
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Na podstawie §15 ust.5 pkt. g Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy i młodzików 
MZPN na sezon 2019/2020 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny Piast Wołowice z 
powodu gry nieuprawnionych zawodników (J.M., P.T., P.B., W.R., J.B., - niezgłoszeni w systemie Extranet, F.Z., - 
zawodnik nie mieszczący się w kategorii wiekowej-Orlik) 
 

II Liga Okręgowa Młodzików gr.1 

Zawody z dnia 2019-10-06 

1) Mecz Promień Przeginia – Słowik Olkusz zweryfikowany 0:3 wo na korzyść drużyny Słowik Olkusz z powodu 
posiadania nieaktualnych kart zdrowia zawodników w drużynie gospodarzy. 
 
Na podstawie §15 ust.5 pkt. h Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy i młodzików 
MZPN na sezon 2019/2020 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny Promień Przeginia z 
powodu gry zawodników nieuprawnionych z tytułu przepisów o opiece zdrowotnej, o których mowa w §24 Uchwały 
nr IX/140 z dni 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN (ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr VII/101 z 12.07.2019 r.) 
w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną w drużynie gości. 
 

III Liga Okręgowa Młodzików gr.4 

Zawody z dnia 2019-10-05 

1) Mecz Bieżanowianka Kraków – AS Płaszów Kraków zweryfikowany 3:0 wo na korzyść drużyny Bieżanowianka 
Kraków 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 2019/2020 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny AS Płaszów Kraków 
z powodu niestawienia się do zawodów. 
 

IV Liga Okręgowa Młodzików gr.1 

Zawody z dnia 2019-09-29 

1) Mecz Skalanka II Skała – NAS Wanda Kraków 2:6 zweryfikowany 3:0 wo na korzyść drużyny Skalanka II Skała 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 2019/2020 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny NAS Wanda Kraków 
z powodu gry nieuprawnionych zawodników (D.Z., - niezgłoszony w systemie Extranet) 
 
Zawody z dnia 2019-10-05 

1) Mecz Sokół Kocmyrzów – Wieczysta II Kraków 3:3 zweryfikowany 0:3 wo na korzyść drużyny Wieczysta II 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 2019/2020 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny Sokół Kocmyrzów z 
powodu gry nieuprawnionych zawodników (cała drużyna – niezgłoszona do Extranetu) 
 

IV Liga Okręgowa Młodzików gr.3 

Zawody z dnia 2019-10-05 

1) Mecz Victoria Kraków – Krakus II Swoszowice 4:0 zweryfikowany 4:0 wo na korzyść drużyny Victoria Kraków z 
powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gości. 
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Na podstawie §15 ust.5 pkt. g Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy i młodzików 
MZPN na sezon 2019/2020 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny Krakus II 
Swoszowice z powodu gry nieuprawnionych zawodników (F.G., - niezgłoszony do systemu Extranet) 
 
Zawody z dnia 2019-10-06 

1) Mecz Wizards Kraków – Topór Aleksandrowice zweryfikowany 0:3 wo na korzyść drużyny Topór Aleksandrowice 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 2019/2020 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny Wizards Kraków z 
powodu niestawienia się do zawodów. 
 

Liga Okręgowa Młodzików Młodszych gr. 1 

Zawody z dnia 2019-10-06 

1) Mecz Skalanka Skała – Ekler Baranówka zweryfikowany 3:0 wo na korzyść drużyny Skalanka Skała 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 2019/2020 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny Ekler Baranówka z 
powodu niestawienia się do zawodów. 
 

Liga Okręgowa Młodzików Młodszych gr.2 

Zawody z dnia 2019-10-02 

1) Mecz AP Kmita Zabierzów – AP Rudawa zweryfikowany 3:0 wo na korzyść drużyny AP Kmita Zabierzów 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 2019/2020 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny AP Rudawa z 
powodu niestawienia się do zawodów. 
 
Zawody z dnia 2019-10-05 

1) Mecz Iskra Krzęcin – AP Kmita Zabierzów zweryfikowany 3:0 wo na korzyść drużyny Iskra Krzęcin 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 2019/2020 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny AP Kmita Zabierzów 
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 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. 
 


