
 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 29/2020-21/Kraków 
z dnia  29 marca 2021 r. 

Wydziału Gier Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie 

 
 

Wydział Gier MZPN na posiedzeniu w dniu 29 marca 2021 roku podjęła poniższe decyzje dotyczące rozgrywek 
seniorskich i młodzieżowych opierając się na Regulaminie rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo IV ligi i niższych klas 
MZPN na sezon rozgrywkowy 2020/2021, Regulaminie młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy 
i młodzików MZPN na sezon 2020/2021, Aneksie nr 1 do Regulaminu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo IV ligi i 
niższych klas MZPN na sezon rozgrywkowy 2020/2021, Aneksie nr 1 (runda jesienna sezonu 2020/2021) i 2 (runda 
wiosenna sezonu 2020/2021) do §19 Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy i 
młodzików MZPN na sezon 2020/2021 w Rejonie Kraków. 

  
I. Rozgrywki mistrzowskie 

Kraków: Klasa A – 1 

1) Drużyna Wierzbowianka Wierzbno została wycofana z rozgrywek na wniosek klubu z dnia 2021-03-15. 
Pozostałe do rozegrania zawody drużyny Wierzbowianka Wierzbno zostają na podstawie §15 ust.4 pkt. b 
Regulaminu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo IV ligi i niższych klas MZPN na sezon rozgrywkowy 2020/2021 
zweryfikowane jako walkower 3:0 dla drużyny przeciwnej i drużyna jest przesunięta na ostatnie miejsce w tabeli. 
 
2) Wydział Gier MZPN postanowił wyznaczyć terminy odwołanych kolejek z powodu zakazu gry na następujące 
terminy: 
- kolejka 16 – 4-6 maja 2021 r. 
- kolejka 17 – 19/20 czerwca 2021 r. 
- kolejka 18 – 8-10 czerwca 2021 r. 
- kolejka 30 – przeniesiona z 19/20 czerwca 2021 r.  na termin 26/27 czerwca 2021 r. 
 

Kraków: Klasa A – 2 

1) Wydział Gier MZPN postanowił wyznaczyć terminy odwołanych kolejek z powodu zakazu gry na następujące 
terminy: 
- kolejka 16 – 4-6 maja 2021 r. 
- kolejka 17 – 19/20 czerwca 2021 r. 
- kolejka 18 – 8-10 czerwca 2021 r. 
- kolejka 30 – przeniesiona z 19/20 czerwca 2021 r.  na termin 26/27 czerwca 2021 r. 
 

Kraków: Klasa A – 3 

1) Wydział Gier MZPN postanowił wyznaczyć terminy odwołanych kolejek z powodu zakazu gry na następujące 
terminy: 
- kolejka 16 – 18-20 maja 2021 r. 
- kolejka 17 – 19/20 czerwca 2021 r. 
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- kolejka 18 – 8-10 czerwca 2021 r. 
- kolejka 30 – przeniesiona z 19/20 czerwca 2021 r.  na termin 26/27 czerwca 2021 r. 
 

I Liga Okręgowa Juniorów (RW) 

1) Wydział Gier MZPN postanowił wyznaczyć terminy odwołanych kolejek z powodu zakazu gry na następujące 
terminy: 
- kolejka 1 – 20-22 kwietnia 2021 r. 
- kolejka 2 – 25-27 maja 2021 r. 
- kolejka 3 – 11-13 maja 2021 r. 
 

II Liga Okręgowa Juniorów gr.11 

1) Drużyna Niedźwiedź została wycofana z rozgrywek na wniosek klubu z dnia 2021-03-17 
 
2) Wydział Gier MZPN postanowił wyznaczyć terminy odwołanych kolejek z powodu zakazu gry na następujące 
terminy: 
- kolejka 1 – 20-22 kwietnia 2021 r. 
- kolejka 2 – 22/23 maja 2021 r. 
- kolejka 3 – 15/16 maja 2021 r. 
 

II Liga Okręgowa Juniorów gr.12 

1) Drużyna Nowa Proszowianka Proszowice została wycofana z rozgrywek na wniosek klubu z dnia 2021-03-15  
 
2) Wydział Gier MZPN postanowił wyznaczyć terminy odwołanych kolejek z powodu zakazu gry na następujące 
terminy: 
- kolejka 1 – 20-22 kwietnia 2021 r. 
- kolejka 2 – 22/23 maja 2021 r. 
- kolejka 3 – 15/16 maja 2021 r. 
 

I Liga Okręgowa Juniorów Młodszych (RW) 

1) Wydział Gier MZPN postanowił wyznaczyć terminy odwołanych kolejek z powodu zakazu gry na następujące 
terminy: 
- kolejka 1 – 27-29 kwietnia 2021 r. 
- kolejka 2 – 18-20 maja 2021 r. 
- kolejka 3 – 4-6 maja 2021 r. 
 

II Liga Okręgowa Juniorów Młodszych gr.11 

1) Drużyna Maszycanka Maszyce została wycofana z rozgrywek na wniosek klubu z dnia 2021-03-10. 
 
2)  Drużyna Nowa Proszowianka Proszowice została dokooptowana do rozgrywek w miejsce drużyny Maszycanka 
Maszyce w dniu 2021-03-15. 
 
3) Wydział Gier MZPN postanowił wyznaczyć terminy odwołanych kolejek z powodu zakazu gry na następujące 
terminy: 
- kolejka 1 – 20-22 kwietnia 2021 r. 
- kolejka 2 – 22/23 maja 2021 r. 
- kolejka 3 – 15/16 maja 2021 r. 
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II Liga Okręgowa Juniorów Młodszych gr.12 

1) Wydział Gier MZPN postanowił wyznaczyć terminy odwołanych kolejek z powodu zakazu gry na następujące 
terminy: 
- kolejka 1 – 11-13 maja 2021 r. 
- kolejka 2 – 27-29 kwietnia 2021 r. 
- kolejka 3 – 20-22 kwietnia 2021 r. 
 

I Liga Okręgowa Trampkarzy (RW) 

1) Wydział Gier MZPN postanowił wyznaczyć terminy odwołanych kolejek z powodu zakazu gry na następujące 
terminy: 
- kolejka 1 – 20-22 kwietnia 2021 r. 
- kolejka 2 – 2-3 czerwca 2021 r. 
- kolejka 3 – 11-13 maja 2021 r. 
 

II Liga Okręgowa Trampkarzy gr.11 

1) Wydział Gier MZPN postanowił wyznaczyć terminy odwołanych kolejek z powodu zakazu gry na następujące 
terminy: 
- kolejka 1 – 4-6 maja 2021 r. 
- kolejka 2 – 26/27 czerwca 2021 r. 
- kolejka 3 – 2/3 czerwca 2021 r. 
 

II Liga Okręgowa Trampkarzy gr.12 

1) Wydział Gier MZPN postanowił wyznaczyć terminy odwołanych kolejek z powodu zakazu gry na następujące 
terminy: 
- kolejka 1 – 4-6 maja 2021 r. 
- kolejka 2 – 26/27 czerwca 2021 r. 
- kolejka 3 – 2/3 czerwca 2021 r. 
 

III Liga Okręgowa Trampkarzy gr. 11 

1) Wydział Gier MZPN postanowił wyznaczyć terminy odwołanych kolejek z powodu zakazu gry na następujące 
terminy: 
- kolejka 1 – 4-6 maja 2021 r. 
- kolejka 2 – 22/23 maja 2021 r. 
- kolejka 3 – 14/15 maja 2021 r. 
 

III Liga Okręgowa Trampkarzy gr.12 

1) Drużyna Football Success Academy (dz) Kraków został wycofany z rozgrywek na wniosek klubu z dnia 2021-03-10. 
 
2) Drużyna Cedronka Wola Radziszowska została wycofana z rozgrywek na wniosek klubu z dnia 2021-03-15. 
 
3) Drużyna Zwierzyniecki Kraków została wycofana z rozgrywek na wniosek klubu z dnia 2021-03-15. 
 
4) Drużyna Krakus Swoszowice została wycofana z rozgrywek na wniosek klubu z dnia 2021-03-17 
 
5) Mecz Bieżanowianka Kraków – Nadwiślan Kraków odwołany z powodu zakazu gry w związku z epidemią Covid-19 
– Wydział Gier MZPN wyznaczył nowy termin na dzień 2021-04-18 g.12:00. 
 
6) Mecz Nadwiślan Kraków – Grębałowianka Kraków odwołany z powodu zakazu gry w związku z epidemią Covid-19 
– Wydział Gier MZPN wyznaczyła nowy termin na dzień 2021-05-16 g.12:00 
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7) Mecz Skawinka Skawina – Garbarnia II Kraków odwołany z powodu zakazu gry w związku z epidemią Covid-19 – 
Wydział Gier MZPN wyznaczył nowy termin na dzień 2021-05-16 g.12:00. 
 

I Liga Okręgowa Trampkarzy Młodszych (RW) 

1) Drużyna Sportowiec Modlniczka została wycofana z rozgrywek na wniosek klubu z dnia 2021-03-23. 
 

I Liga Okręgowa Młodzików (RW) 

1) Wydział Gier MZPN postanowił wyznaczyć terminy odwołanych kolejek z powodu zakazu gry na następujące 
terminy: 
- kolejka 1 – 27-29 kwietnia 2021 r. 
- kolejka 2 – 2-3 czerwca 2021 r. 
- kolejka 3 – 18-20 maja 2021 r. 
 

IV Liga Okręgowa Młodzików gr. 12 

1) Drużyna Nadwiślan Kraków została wycofana z rozgrywek na wniosek klubu z dnia 2021-03-16. 
 
2) Drużyna Krakus II Swoszowice została wycofana z rozgrywek na wniosek klubu z dnia 2021-03-17. 
 

II Liga Okręgowa Młodzików Młodszych gr. 11 

1) Drużyna Niegoszowianka Niegoszowice została wycofana z rozgrywek na wniosek klubu z dnia 2021-03-25. 
 

II Liga Okręgowa Młodzików Młodszych gr. 12 

1) drużyna Wawel Kraków została wycofana z rozgrywek na wniosek klubu z dnia 2021-03-23. 

 
 
 
              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 19/Z/2020 z dnia 29  czerwca 2020 
roku zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie. Kaucję należy uiścić na rachunek bankowy 
Małopolskiego Związku Piłki Nożnej. 


