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KOMUNIKAT nr 34/2021-22/PPN w Krakowie 
z dnia  8 kwietnia 2022 r. 

Wydziału Gier Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie 

 
 

Wydział Gier MZPN na posiedzeniu w dniu 8 kwietnia 2022 roku podjęła poniższe decyzje dotyczące rozgrywek 
seniorskich i młodzieżowych. 

  
I. Rozgrywki mistrzowskie 

Kraków: Klasa B – 4 

Zawody z dnia 2022-03-27 

1) Mecz Wisła Czernichów – Błękitni Czułówek 11:1 zweryfikowany 11:0 na korzyść drużyny Wisła Czernichów 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 2021/2022 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny Błękitni 
Czułówek z powodu gry nieuprawnionego zawodnika (P.G. – nie odbył kary dyscyplinarnej za czerwoną kartkę) 
 
Zawody z dnia 2022-04-03 

1) Mecz Błękitni Czułówek – Sparta Przeginia Duchowna-Narodowa zweryfikowany 0:3 wo na korzyść drużyny 
Sparta Przeginia Duchowna-Narodowa z powodu braku zgody gospodarza obiektu na grę pomimo pozytywnej 
oceny sędziego dotyczących zdatności boiska do gry. 
 
Na podstawie §15 ust.5 pkt. b Regulaminu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo IV ligi i niższych klas MZPN na 
sezon rozgrywkowy 2021/2022 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny Błękitni 
Czułówek z powodu nie wyjścia drużyny do zawodów. 
 

Kraków: III Liga Okręgowa Trampkarzy gr. 12 

Zawody z dnia 2022-04-03 

1) Mecz PAPN Kraków – Clepardia Kraków zweryfikowany 0:3 wo na korzyść drużyny Clepardia Kraków z powodu 
braku zgody trenera gospodarzy na grę pomimo pozytywnej oceny sędziego dotyczących zdatności boiska do gry. 
 
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 PAPN 
Kraków z powodu nie wyjścia drużyny do zawodów. 
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Kraków: III Liga Okręgowa Młodzików gr. 11 

1) Drużyna Słomniczanka II Słomniki została wycofana z rozgrywek na wniosek klubu w dniu 2022-03-31. 
 

Kraków: III Liga Okręgowa Młodzików gr. 12 

1) Drużyna Krakus Swoszowice została na wniosek klubu z dnia 2022-04-06 wycofana z rozgrywek, jednocześnie 
zezwalając na uczestniczenie w sparingowych zawodach w terminarzu III Ligi Okręgowej Młodzików gr. 12. 
 
 
              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. 


