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KOMUNIKAT nr 18/2021-22/PPN Kraków 
z dnia  8 października 2021 r. 

Wydziału Gier Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie 

 
 

Wydział Gier MZPN na posiedzeniu w dniu 8 października 2021 roku dokonała weryfikacji ćwierćfinałów Pucharu 
Polski na szczeblu Podokręgu PN Kraków oraz podjęła poniższe decyzje dotyczące rozgrywek seniorskich i 
młodzieżowych w rundzie wiosennej sezonu 2021/2022. 

  
I Rozgrywki Pucharowe 

lp termin Pary ćwierćfinałowe Pucharu Polski PPN Kraków wynik 

95 
7 października 2021  

g. 18:30 
Wieczysta II Kraków Skawinka Skawina 2:1 

96 
5 października 2021  

g. 16:00 
Orzeł Piaski Wielkie Jutrzenka Giebułtów 2:1 

97 
6 października 2021  

g. 16:00 
Garbarnia II Kraków Cracovia II 3:2 

98 
5 października 2021  

g. 16:00 
Niedźwiedź 

Nowa Proszowianka 
Proszowice 

3:1 

 

Awans do półfinału Pucharu Polski na szczeblu PPN Kraków uzyskały drużyny: Garbarnia II Kraków, Niedźwiedź, 
Orzeł Piaski Wielkie, Wieczysta II Kraków. 
 

lp termin Pary półfinałowe Pucharu Polski PPN Kraków 

99 
20 października 2021 

g. 15:30 
Niedźwiedź Garbarnia II Kraków 

100 
20 października 2021 

g. 15:30 
Wieczysta II Kraków Orzeł Piaski Wielkie 

 

 

 



II Rozgrywki mistrzowskie 

Kraków: II Liga Okręgowa Juniorów gr. 1 

Zawody z dnia 2021-10-02 

1) Mecz Skała 2004 – Przemsza Klucze zweryfikowany 0:3 wo na korzyść drużyny Przemsza Klucze z powodu 
niestawienia się wystarczającej liczby zawodników 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 Skała 
2004 z powodu niestawienia się do zawodów 
 

Kraków: II Liga Okręgowa Juniorów gr. 2 

Zawody z dnia 2021-10-03 

1) Mecz Skawinka Skawina – AP Kmita Zabierzów przerwany w 81 min przy stanie 12:0 zweryfikowany 12:0 wo na 
korzyść drużyny Skawinka Skawina z powodu zdekompletowania się drużyny gości. 
 
Na podstawie §15 ust.5 pkt. i 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 mniejszej niż 7 liczby zawodników w drużynie w wyniku czego zawody zostały 
przerwane. 
 

Kraków: II Liga Okręgowa Juniorów Młodszych gr. 1 

Zawody z dnia 2021-10-02 

1) Mecz Krakus Nowa Huta – Pogoń Miechów zweryfikowany 3:0 wo na korzyść drużyny Krakus Nowa Huta 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 
Pogoń Miechów z powodu niestawienia się do zawodów 
 
Zawody z dnia 2021-10-03 

1) Mecz Michałowianka Michałowice – Wierzbowianka Wierzbno zweryfikowany 0:3 wo na korzyść drużyny 
Wierzbowianka Wierzbno z powodu niestawienia się do zawodów wystarczającej liczby zawodników 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 
Michałowianka Michałowice z powodu niestawienia się do zawodów. 
 

Kraków: II Liga Okręgowa Trampkarzy gr. 1 

Zawody z dnia 2021-09-30 

1) Mecz Piliczanka Pilica – Olimpic Kraków zweryfikowany 3:0 wo na korzyść drużyny Piliczanka Pilica 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 
Olimpic Kraków z powodu niestawienia się do zawodów. 
 

Kraków: II Liga Okręgowa Trampkarzy gr. 2 

1) Drużyna Lotnik Kryspinów została wycofania z rozgrywek na wniosek klubu w dniu 2021-10-01. 



Wyniki dotychczasowych spotkań drużyny Lotnik Kryspinów zostają na podstawie §15 ust.4 pkt. a Regulaminu 
młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy i młodzików MZPN na sezon 2021/2022 anulowane. 
 

Kraków: III Liga Okręgowa Trampkarzy gr. 1 

Zawody z dnia 2021-10-02 

1) Mecz Jakub Więcławice Stare – Ekler Baranówka przerwany w przerwie meczu przy stanie 3:3 zweryfikowany 
0:3 wo na korzyść drużyny Ekler Baranówka z powodu odmówienia dalszej gry przez drużynę gospodarzy. 
 
Na podstawie §15 ust.5 pkt. i Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy i 
młodzików MZPN na sezon 2021/2022 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny Jakub 
Więcławice Stare z powodu opuszczenia boiska do gry przed zakończenie zawodów w wyniku czego zostały 
przerwane. 
 

Kraków: III Liga Okręgowa Trampkarzy gr. 2 

Zawody z dnia 2021-09-14 

1) Mecz Kosynierzy Łuczyce – Błękitni Modlnica zweryfikowany w komunikacie Wydziału Gier MZPN nr 15/2021-
2022/PPN Kraków jako 3:0 wo na korzyść drużyny Kosynierzy Łuczyce - Wydział Gier MZPN po ponownym 
rozpatrzeniu na wniosek klubu postanowił przywrócić wynik z boiska 0:4 na korzyść drużyny Błękitni Modlnica z 
powodu nałożenia kary finansowej Wydział Dyscypliny MZPN za drugi brak trenera dotyczącego tego meczu.  
 

Kraków: III Liga Okręgowa Trampkarzy gr. 3 

Zawody z dnia 2021-10-02 

1) Mecz PAPN Kraków – NAS Wanda Kraków 1:3 zweryfikowany 0:3 wo na korzyść drużyny NAS Wanda 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 PAPN 
Kraków z powodu gry nieuprawnionego zawodnika (I.D.K. – nieuprawniony do drużyny) 
 

Kraków: III Liga Okręgowa Młodzików gr. 1 

Zawody z dnia 2021-09-18 

1) Mecz Orzeł Iwanowice – AP Champions Miechów zweryfikowany jako obostronny walkower w komunikacie nr 
15/2021-2022/PPN Kraków – Wydział Gier MZPN postanowił na wniosek klubów anulować obustronny walkower 
i wyznaczy uzgodniony nowy termin zawodów na dzień 2021-10-13 g. 16:30. 
 

Kraków: III Liga Okręgowa Młodzików gr. 2 

Zawody z dnia 2021-10-03 

1) Mecz Wieczysta II Kraków – Zieleńczanka II Zielonki 12:2 zweryfikowany 0:3 wo na korzyść drużyny 
Zieleńczanka II Zielonki 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 
Wieczysta II Kraków z powodu gry nieuprawnionego zawodnika (M.S. – nieuprawniony do drużyny) 
 

Kraków: IV Liga Okręgowa Młodzików gr. 2 

Zawody z dnia 2021-09-28 

1) Mecz Topór Aleksandrowice – Wisła Rząska 1:3 zweryfikowany 3:0 wo na korzyść drużyny Topór Aleksandrowice 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 Wisła Rząska z 
powodu gry nieuprawnionego zawodnika (J.R. – nieuprawniony do drużyny) 
 
Zawody z dnia 2021-10-02 

1) Mecz SP Borek II Kraków – Kaszowianka Kaszów 0:2 zweryfikowany 3:0 wo na korzyść drużyny SP Borek II 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 Kaszowianka 
Kaszów z powodu gry nieuprawnionego zawodnika (F.Ś. – nieuprawniony do drużyny) 
 
Zawody z dnia 2021-10-03 

1) Mecz Zwierzyniecki Kraków – AP Rudawa zweryfikowany 3:0 wo na korzyść drużyny Zwierzyniecki 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 2021/2022 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny AP Rudawa 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. 


