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KOMUNIKAT nr 48/2020-21/Kraków 
z dnia  1 lipca 2021 r. 

Wydziału Gier Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie 

 
 

Wydział Gier MZPN na posiedzeniu w dniu 1 lipca 2021 roku podjęła poniższe decyzje dotyczące rozgrywek 
seniorskich i młodzieżowych w rundzie wiosennej sezonu 2020/2021. 

  
I. Rozgrywki mistrzowskie 

Kraków: Klasa A – 2 

Zawody z dnia 2021-06-20 

1) Mecz Wisła Czernichów – Wisła Rząska 0:3 wo – Wydział Gier MZPN po ponownej analizie dokumentów na 
wniosek klubu postanowił utrzymać weryfikację zawodów. 
 
Zawody z dnia 2021-06-26 

1) Mecz Skała 2004 – Liszczanka Liszki zweryfikowany 3:0 wo na korzyść drużyny Skała 2004 z powodu niestawienia 
się do zawodów drużyny gości. 
 
Na podstawie §15 ust.5 pkt. b Regulaminu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo IV ligi i niższych klas MZPN na sezon 
rozgrywkowy 2020/2021 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny Liszczanka Liszki z 
powodu niestawienia się do zawodów 
 
2) Mecz Lotnik Kryspinów – Strażak Rączna zweryfikowany 3:0 wo na korzyść drużyny Lotnik Kryspinów z powodu 
niestawienia się do zawodów drużyny gości. 
 
Na podstawie §15 ust.5 pkt. b Regulaminu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo IV ligi i niższych klas MZPN na sezon 
rozgrywkowy 2020/2021 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny Strażak Rączna z 
powodu niestawienia się do zawodów 
 

Kraków: Klasa A – 3 

Zawody z dnia 2021-06-25 

1) Mecz Tramwaj Kraków – Bratniak Kraków zweryfikowany 0:3 wo na korzyść drużyny Bratniak Kraków z powodu 
zapowiedzianego niestawienia się do zawodów, które miały być dokończone od 63 min., drużyny gospodarzy. 
 
Na podstawie §15 ust.5 pkt. i Regulaminu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo IV ligi i niższych klas MZPN na sezon 
rozgrywkowy 2020/2021 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny Tramwaj Kraków z 
powodu niestawienia się do dokończenia zawodów. 
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Kraków: Klasa B – 1 

Zawody z dnia 2021-06-26 

1) Mecz Novi Narama – Trątnowianka Trątnowice zweryfikowany 3:0 wo na korzyść drużyny Novi Narama z powodu 
zapowiedzianego niestawienia się do zawodów drużyny gości. 
 
Na podstawie §15 ust.5 pkt. b Regulaminu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo IV ligi i niższych klas MZPN na sezon 
rozgrywkowy 2020/2021 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny Trątnowianka 
Trątnowice z powodu niestawienia się do zawodów. 
 

Kraków: Klasa B – 2 

Zawody z dnia 2021-06-26 

1) Mecz Topór Aleksandrowice – Iskra Radwanowice przerwany w 46 min przy stanie 1:3 z powodu intensywnych 
opadów deszczu z wyładowaniami elektrycznymi – Wydział Gier MZPN postanowił po konsultacjach z klubami 
zakończyć zawody z utrzymaniem wyniku uzyskanego na boisku 1:3 na korzyść drużyny Iskra Radwanowice. 
 
Zawody z dnia 2021-06-27 

1) Mecz Fitball Szklary – Bronowicki Kraków 2:6 zweryfikowany 0:6 wo na korzyść drużyny Bronowicki 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 2020/2021 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny Fitball Szklary z 
powodu gry nieuprawnionego zawodnika (K.K. – nieuprawniony do drużyny) 
 

Kraków: Klasa B – 4 

Zawody z dnia 2021-06-20 

1) Mecz Nadwiślan Rusocice – Borkowianka Borek Szlachecki zweryfikowany 3:0 wo na korzyść drużyny Nadwiślan 
Rusocice z powodu zapowiedzianego niestawienia się do zawodów drużyny gości. 
 
Na podstawie §15 ust.5 pkt. b Regulaminu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo IV ligi i niższych klas MZPN na sezon 
rozgrywkowy 2020/2021 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny Borkowianka Borek 
Szlachecki z powodu niestawienia się do zawodów 
 
Zawody z dnia 2021-06-27 

1) Mecz Sparta Przeginia Duchowna-Norodowa – Radziszowianka II Radziszów przerwany w 47 min przy stanie 0:2 
zweryfikowany 0:3 wo na korzyść drużyny Radziszowianka II Radziszów z powodu zdekompletowania się drużyny 
gospodarzy. 
 
Na podstawie §15 ust.5 pkt. i Regulaminu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo IV ligi i niższych klas MZPN na sezon 
rozgrywkowy 2020/2021 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny Sparta Przeginia 
Duchowna-Narodowa z powodu mniejszej niż 7 liczby zawodników w drużynie w wyniku czego zawody zostały 
przerwane 
 

III Liga Okręgowa Trampkarzy gr.11 

Zawody z dnia 2021-06-19 

1) Mecz Michałowianka Michałowice – Sportowiec Modlniczka zweryfikowany 0:3 wo na korzyść drużyny Sportowiec 
Modlniczka z powodu zapowiadanego niestawienia się do zawodów drużyny gospodarzy. ( w komunikacie WG MZPN 
- Rejon Kraków nr 47/2020-2021/Kraków weryfikacja była umieszczona błędnie pod ligą II Liga Okręgowa Juniorów 
Młodszych gr.11) 



3 
 

 
Na podstawie §15 ust.5 pkt. b Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy i młodzików 
MZPN na sezon 2020/2021 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny Michałowianka 
Michałowice z powodu niestawienia się do zawodów. 
 

IV Liga Okręgowa Młodzików gr.11 (awans) 

Zawody z dnia 2021-06-24 

1) Mecz Jakub Więcławice Stare – Zawisza Sulechów nie odbył się z powodu niezdatnych boisk do gry w wyniku 
obfitych opadów deszczu. – Wydział Gier MZPN po konsultacji z klubami postanowił zweryfikować zawody jako 
obustronny walkower z powodu braku możliwości rozegrania zawodów przez obie drużyny. 
 
Na podstawie §15 ust.5 pkt. c Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy i młodzików 
MZPN na sezon 2020/2021 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny Jakub Więcławice 
Stare i Zawisza Sulechów z powodu nie zapewnienia boiska do gry stosownie do postanowień § 6 ust. 3 i 5 Uchwały 
nr IX/140 z dni 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN (ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr VII/101 z dnia 2019-07-
12) w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną. 
 

IV Liga Okręgowa Młodzików gr.11 (szkoleniowa) 

Zawody z dnia 2021-06-22 

1) Mecz Ekler Baranówka – Słomniczanka II Słomniki zweryfikowany 3:0 wo na korzyść drużyny Ekler Baranówka 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 2020/2021 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny Słomniki II Słomniki 
z powodu niestawienia się do zawodów. 
 
Zawody z dnia 2021-06-26 

1) Mecz Słomniczanka II Słomniki – Galicja Raciborowice zweryfikowany 0:3 wo na korzyść drużyny Galicja 
Raciborowice 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 2020/2021 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny Słomniczanka II 
Słomniki z powodu niestawienia się do zawodów. 
 

IV Liga Okręgowa Młodzików gr.13 (szkoleniowa) 

Zawody z dnia 2021-06-27 

1) Mecz Tramwaj II Kraków – AP Rudawa zweryfikowany 3:0 wo na korzyść drużyny Tramwaj II 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 2020/2021 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny AP Rudawa z 
powodu niestawienia się do zawodów. 
 

II Liga Okręgowa Młodzików Młodszych gr. 11 

Zawody z dnia 2021-2021-06-26 

1) Mecz UKS Zelków – AP Kmita Zabierzów zweryfikowany 0:3 wo na korzyść drużyny AP Kmita Zabierzów z powodu 
niestawienia się do zawodów drużyny gospodarzy. 
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Na podstawie §15 ust.5 pkt. b Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy i młodzików 
MZPN na sezon 2020/2021 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny UKS Zelków 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 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. 


