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KOMUNIKAT nr 23/2019-20/Kraków 
z dnia 8 listopada 2019 r. 

Wydziału Gier Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie 

 
 

Wydział Gier MZPN na posiedzeniu w dniu 8 listopada 2019 roku weryfikacji rozgrywek seniorskich i 
młodzieżowych w Rejonie Kraków. 

  
I. Rozgrywki mistrzowskie 

Kraków Klasa A – 1 

Zawody z dnia 2019-10-27 

1) Mecz Czarni’03 Grzegorzowice – Partyzant Dojazdów 2:2 przerwany w 32 min. zweryfikowany 0:3 wo na korzyść 
drużyny Partyzant Dojazdów 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 2019/2020 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny Czarni’03 
Grzegorzowice z powodu gry nieuprawnionego zawodnika (T.B. – grał mimo nieopłaconej kary za 3 żółtą kartkę) 
 
2) Mecz Jastrzębiec Książ Wielki – Prądniczanka II Kraków 7:0 zweryfikowany 7:0 wo na korzyść drużyny Jastrzębiec 
Książ Wielki 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 Prądniczanka II 
Kraków z powodu gry nieuprawnionego zawodnika (K.G. – grał pomimo nieopłaconej kary za 3 żółtą kartkę) 
 

Kraków: Klasa B – 1 

Zawody z dnia 2019-10-27 

1) Mecz Polanowice – Niedźwiedź II 1:0 zweryfikowany 3:0 wo na korzyść drużyny Polanowice 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 Niedźwiedź II z 
powodu gry nieuprawnionego zawodnika (P.S. – grał pomimo nieopłaconej kary za 3 żółtą kartkę) 
 

Kraków: Klasa B - 3 

Zawody z dnia 2019-10-13 

1) Mecz Wawel Kraków – Kaszowianka II Kaszów przełożony z powodu Turnieju Stulatków – Wydział Gier MZPN 
postanowił wyznaczyć nowy termin zawodów na dzień 2019-11-16 g.13:00 
 



2 
 

Zawody z dnia 2019-11-02 

1) Mecz Wawel Kraków – Pychowianka Kraków 0:3 zweryfikowany 0:3 wo na korzyść drużyny Pychowianka 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 2019/2020 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny Wawel Kraków z 
powodu gry nieuprawnionego zawodnika (A.B. – grał pomimo nieopłaconej kary za 3 żółtą kartkę)  
 

Kraków: Klasa B – 4 

Zawody z dnia 2019-10-26 

1) Mecz Skawinka II Skawina – Tęcza Piekary 1:5 zweryfikowany 0:5 wo na korzyść drużyny Tęcza Piekary 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 2019/2020 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny Skawinka II Skawina z 
powodu gry nieuprawnionego zawodnika (D.D. – grał pomimo nieopłaconej kary za 3 żółtą kartkę) 
 

I Liga Okręgowa Juniorów 

Zawody z dnia 2019-11-02 

1) Mecz Krakus Nowa Huta Kraków – Wieczysta Kraków 1:3 zweryfikowany 0:3 wo na korzyść drużyny Wieczysta 
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 2019/2020 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny Krakus Nowa Huta 
Kraków z powodu gry nieuprawnionych zawodników (M.P. – grał pomimo nieodbytej kary za 4 żółtą kartkę)  
 

II Liga Okręgowa Juniorów gr.1 

Zawody z dnia 2019-11-02 

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

II Liga Okręgowa Juniorów gr.2 

Zawody z dnia 2019-11-02 

1) Mecz Bronowianka Kraków - Cedronka Wola Radziszowska 2:0 zweryfikowany 3:0 wo na korzyść drużyny 
Bronowianka 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 Cedronka Wola 
Radziszowska z powodu gry nieuprawnionych zawodników (K.B. – grał pomimo nieodbytej kary za czerwoną kartkę) 
 

III Liga Okręgowa Juniorów Młodszych gr.2 

Zawody z dnia 2019-11-02 
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1) Mecz Płaszowianka Kraków – Zwierzyniecki Kraków zweryfikowany 3:0 wo na korzyść drużyny Płaszowianka 
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 Zwierzyniecki 
Kraków z powodu niestawienia się do zawodów. 
 

Liga Okręgowa Trampkarzy Młodszych 

Zawody z dnia 2019-11-02 

1) Mecz Bibiczanka Bibice – Albertus Kraków zweryfikowany 3:0 wo na korzyść drużyny Bibiczanka Bibice 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 Albertus Kraków z 
powodu niestawienia się do zawodów. 
 

III Liga Okręgowa Młodzików gr.3 

Zawody z dnia 2019-11-03 

1) Mecz Hutnik V Kraków – Wieczysta Kraków 0:0 zweryfikowany 0:3 wo na korzyść drużyny Wieczysta 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 (S.D., W.R., P.B., - brak zawodnika w systemie Extranet) 
 

III Liga Okręgowa Młodzików gr.4 

Zawody z dnia 2019-11-02 

1) Mecz Hutnik III Kraków – AS Płaszów Kraków zweryfikowany 3:0 wo na korzyść drużyny Hutnik III 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 2019-11-02 

1) Mecz Sokół Kocmyrzów – TS Węgrzce 2:1 zweryfikowany obustronny walkower z powodu gry nieuprawnionych 
zawodników w obydwu drużynach. 
 
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 drużyn Sokół Kocmyrzów i TS 
Węgrzce z powodu gry nieuprawnionych zawodników (Sokół Kocmyrzów: K.K. – brak zawodnika w systemie Extranet, 
TS Węgrzce: M.T. – brak zawodnika w systemie Extranet) 
 

IV Liga Okręgowa Młodzików gr.2 

Zawody z dnia 2019-09-01 
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1) Mecz Wizards Kraków – Błękitni II Modlnica zweryfikowany 0:3 wo na korzyść drużyny Błękitni II Kraków z powodu 
zapowiedzianego niestawienia się 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. 
 
Zawody z dnia 2019-11-02 

1) Mecz Victoria Gaj – Świt Krzeszowice zweryfikowany 0:3 wo na korzyść drużyny Świt Krzeszowice 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 Victoria Gaj 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. 


