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KOMUNIKAT nr 19/2019-20/Kraków 
z dnia  18 października 2019 r. 

Wydziału Gier Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie 

 
 

Wydział Gier MZPN na posiedzeniu w dniu 18 października 2019 roku dokonał losowania półfinałów Pucharu Polski 
na szczeblu Rejonu Kraków oraz weryfikacji rozgrywek seniorskich i młodzieżowych w Rejonie Kraków. 

  
I Rozgrywki Pucharowe 

lp termin Pary półfinałowe Pucharu Polski Rejonu Kraków 

88 
11 listopada 2019 r. 

g. 13:00 
Skawinka Skawina (KO) Słomniczanka Słomniki (IV) 

89 
11 listopada 2019 r. 

g. 13:00 
Wieczysta Kraków (KO) Wiślanie Jaśkowice (III) 

 
 
Wydział Gier MZPN postanowił wyznaczyć termin półfinałów Pucharu Polski na szczeblu Rejonu Kraków na dzień 
2019-11-11 g. 13:00. 
 

 

II. Rozgrywki mistrzowskie 

Kraków: Klasa A – 3 

Zawody z dnia 2019-10-05 

1) Mecz Gajowianka Gaj – Bieżanowianka Kraków zweryfikowany 3:0 wo na korzyść drużyny Gajowianka Gaj  z 
powodu gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie gości - Wydział Gier MZPN po otrzymaniu od drużyny gości 
dokumentu potwierdzającego wpłatę za 3 żółtą kartkę w terminie przed meczem postanowił przywrócić wynik z 
boiska 2:2. 
 

II Liga Okręgowa Juniorów gr.1 

Zawody z dnia 2019-10-13 

1) Mecz Sokół Kocmyrzów – Jutrzenka Giebułtów zweryfikowany 3:0 wo na korzyść drużyny Sokół Kocmyrzów z 
powodu niestawienia się do zawodów drużyny gości. 
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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 Jutrzenka Giebułtów 
z powodu niestawienia się do zawodów. 
 

II Liga Okręgowa Juniorów gr.2 

Zawody z dnia 2019-10-13 

1) Mecz Clepardia Kraków – Orlęta Rudawa 9:0 zweryfikowany 9:0 wo na korzyść drużyny Clepardia Kraków z 
powodu zdekompletowania drużyny gości w 45 min. 
 
Na podstawie §15 ust.5 pkt. i Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy i młodzików 
MZPN na sezon 2019/2020 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny Orlęta Rudawa z 
powodu mniejszej niż 7 liczby zawodników w drużynie w wyniku czego zawody zostały przerwane. 
 

I Liga Okręgowa Juniorów Młodszych 

Zawody z dnia 2019-10-13 

1) Mecz Borek Kraków – Prądniczanka Kraków 10:1 zweryfikowany 10:0 wo na korzyść drużyny Borek 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 2019/2020 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny Prądniczanka 
Kraków z powodu gry nieuprawnionego zawodnika (A.W. – zgłoszony w innym klubie) 
 

III Liga Okręgowa Juniorów Młodszy gr.1 

Zawody z dnia 2019-10-13 

1) Mecz Błękitni Modlnica – Maszycanka Maszyce zweryfikowany 3:0 wo na korzyść drużyny Błękitni Modlnica 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 Maszycanka 
Maszyce z powodu niestawienia się do zawodów. 
 

III Liga Okręgowa Juniorów Młodszych gr.2 

Zawody z dnia 2019-10-13 

1) Mecz Skawinka Skawina – Zwierzyniecki Kraków zweryfikowany 3:0 wo na korzyść drużyny Skawinka Skawina 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 Zwierzyniecki 
Kraków z powodu niestawienia się do zawodów. 
 

II Liga Okręgowa Trampkarzy gr.2 

Zawody z dnia 2019-10-05 

1) Mecz Jadwiga Kraków - Clepardia Kraków zweryfikowany 3:0 wo na korzyść drużyny Jadwiga Kraków z powodu 
niestawienia się do zawodów dostatecznej ilości zawodników drużyny gości. 
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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 Clepardia Kraków z 
powodu niestawienia się do zawodów. 
 
Zawody z dnia 2019-10-09 

1) Mecz Prądniczanka Kraków – Milenium Skawina zweryfikowany 3:0 wo na korzyść drużyny Prądniczanka Kraków 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 Milenium Skawina z 
powodu niestawienia się do zawodów. 
 

III Liga Okręgowa Trampkarzy gr.3  

Zawody z dnia 2019-10-12 

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

Liga Okręgowa Trampkarzy Młodszych gr.2 

Zawody z dnia 2019-10-13 

1) Mecz Wizards Kraków – Piast Wołowice zweryfikowany obustronny walkower z powodu zapowiedzianego 
niestawienia się do zawodów obydwu drużyn. 
 
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 drużyn Wizards Kraków i 
Piast Wołowice z powodu niestawienia się do zawodów. 
 

III Liga Okręgowa Młodzików gr.3 

Zawody z dnia 2019-10-13 

1) Mecz Hutnik V Kraków – Jadwiga Kraków 1:7 zweryfikowany 0:7 wo na korzyść drużyny Jadwiga 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 Hutnik V Kraków z 
powodu gry nieuprawnionych zawodników (W.R., S.D. – niezgłoszeni w systemie Extranet, P.B – zgłoszony do innego 
klubu) 
 

IV Liga Okręgowa Młodzików gr.1 

Zawody z dnia 2019-10-09 

1) Mecz Wierzbowianka Wierzbno – Sokół Kocmyrzów 4:4 zweryfikowany 3:0 wo na korzyść drużyny Wierzbowianka 
Wierzbno z powodu gry nieuprawnionych zawodników 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 Sokół Kocmyrzów z 
powodu gry nieuprawnionych zawodników (cała drużyna – niezgłoszona w systemie Extranet) 
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Zawody z dnia 2019-10-13 

1) Mecz Skalanka II Skała – Sokół Kocmyrzów 1:4 zweryfikowany 3:0 wo na korzyść drużyny Skalanka II Skała z 
powodu gry nieuprawnionych zawodników 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 Sokół Kocmyrzów z 
powodu gry nieuprawnionych zawodników (cała drużyna – niezgłoszona w systemie Extranet) 
 

Liga Okręgowa Młodzików Młodszych gr. 1 

Zawody z dnia 2019-10-12 

1) Mecz Prądniczanka Kraków – Kosynierzy Łuczyce 8:1 zweryfikowany 0:3 wo na korzyść drużyny Kosynierzy Łuczyce 
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 Prądniczanka 
Kraków z powodu gry nieuprawnionych zawodników (K.Ś., S.B., O.I., M.G., M.K., – nieuprawnieni do drużyny S.L. – 
uprawniony do innej drużyny klubu tej samej kategorii) 
 
 
 
              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. 
 


