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KOMUNIKAT nr 5/2020-21/Kraków 
z dnia  28 sierpnia 2020 r. 

Wydziału Gier Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie 

 
 

Wydział Gier MZPN na posiedzeniu w dniu 28 sierpnia 2020 roku dokonała weryfikacji rozgrywek seniorskich i 
młodzieżowych. 

  
I Rozgrywki Mistrzowskie 

Kraków: Klasa B – 4 

1) Drużyna Piast Skawina została wycofana z rozgrywek na wniosek klubu w dniu 2020-08-20 
 

II Liga Okręgowa Juniorów gr.2 

1) Drużyna Wieczysta II Kraków została wycofana z rozgrywek na wniosek klubu w dniu 2020-08-26 
 

II Liga Okręgowa Juniorów Młodszych gr.1 

1) Drużyna Płomień Kościelec została wycofana z rozgrywek na wniosek klubu w dniu 2020-08-23 
 

Zawody z dnia 2020-08-21 

1) Mecz Szreniawa Koszyce – Siemacha-Progres Kraków 0:10 zweryfikowany 0:10 wo na korzyść drużyny Siemacha-
Progres 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 2020/2021 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny Szreniawa Koszyce z 
powodu gry nieuprawnionego zawodnika. (B.Z. – niezgłoszony i nieuprawniony do klubu i rozgrywek) 
 

Zawody z dnia 2020-08-23 

1) Mecz Clepardia Kraków – Maszycanka Maszyce 8:0 zweryfikowany 8:0 wo na korzyść drużyny Clepardia 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 2020/2021 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny Maszycanka 
Maszyce z powodu gry nieuprawnionego zawodnika (M.K. – niezgłoszony i nieuprawniony do klubu i rozgrywek) 
 
2) Mecz Nowa Proszowianka Proszowice – Prądniczanka Kraków 9:2 zweryfikowany 9:0 wo na korzyść drużyny Nowa 
Proszowianka Proszowice 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 2020/2021 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny Prądniczanka 
Kraków z powodu gry nieuprawnionego zawodnika (K.K. – nieuprawniony do drużyny) 
 

II Liga Okręgowa Juniorów Młodszych gr.2 

Zawody z dnia 2020-08-23 

1) Mecz Bieżanowianka Kraków – Sokół Rybna zweryfikowany 0:3 wo. na korzyść drużyny Sokół Rybna z powodu 
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 Bieżanowianka 
Kraków z powodu niestawienia się do zawodów. 
 
2) Mecz Radziszowianka Radziszów – Nadwiślan Kraków 0:3 zweryfikowany 3:0 wo na korzyść drużyny 
Radziszowianka Radziszów 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 2020/2021 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny Nadwiślan Kraków z 

powodu gry nieuprawnionego zawodnika. (P.M. – nieuprawniony do drużyny) 

3) Mecz Skawinka Skawina – Laskowianka Laski zweryfikowany 3:0 wo na korzyść drużyny Skawinlka 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 2020/2021 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny Laskowianka Laski z 
powodu niestawienia się do zawodów. 
 
4) Mecz Zwierzyniecki Kraków – Błękitni Modlnica zweryfikowany 0:3 wo na korzyść drużyny Błękitni Modlnica z 
powodu 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 Zwierzyniecki 
Kraków z powodu niestawienia się do zawodów. 
 

II Liga Okręgowa Trampkarzy gr.1 

Zawody z dnia 2020-08-22 

1) Mecz Wierzbowianka Wierzbno – WKS Przebój Wolbrom zweryfikowany 3:0 wo na korzyść drużyny 
Wierzbowianka Wierzbno 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 2020/2021 zawody zostają zweryfikowane jako walkower na niekorzyść drużyny WKS Przebój 
Wolbrom z powodu niestawienia się do zawodów. 
 

III Liga Okręgowa Trampkarzy gr.1 

1) Drużyna TS Węgrzce została wycofana z rozgrywek na wniosek klubu w dniu 2020-08-28. 
 

III Liga Okręgowa Trampkarzy gr.2 

1) Drużyna AS Płaszów Kraków została wycofana z rozgrywek na wniosek klubu w dniu 2020-08-22. 
 
2) Drużyna Armatura Kraków została wycofana z rozgrywek na wniosek klubu w dniu 2020-08-28 
 



III Liga Okręgowa Trampkarzy gr.3 

1) Drużyna Iskra Krzęcin została wycofana z rozgrywek na wniosek klubu w dniu 2020-08-26 
 

Liga Okręgowa Trampkarzy Młodszych gr.1 

1) Drużyna Albertus Kraków została wycofana z rozgrywek na wniosek klubu w dniu 2020-08-25 
 

I Liga Okręgowa Młodzików 

1) Drużyna AP 21 Kraków została wycofana z rozgrywek na wniosek klubu w dniu 2020-08-27. 
 

II Liga Okręgowa Młodzików gr.2 

1) Drużyna Cracovia III została wycofana z rozgrywek na wniosek klubu w dniu 2020-08-24. 
 
2) Drużyna Milenium Skawina awansowała do rozgrywek w miejsce drużyny Cracovia III. 
 

III Liga Okręgowa Młodzików gr.3 

1) Drużyna Cracovia IV została wycofana z rozgrywek na wniosek klubu w dniu 2020-08-24 
 

III Liga Okręgowa Młodzików gr.4 

1) Drużyna Milenium Skawina awansowała do rozgrywek II Liga Okręgowa Młodzików. 
 

IV Liga Okręgowa Młodzików gr.2 

1) Drużyna Zwierzyniecki Kraków została wycofana z rozgrywek na wniosek klubu w dniu 2020-08-28 
 

IV Liga Okręgowa Młodzików gr.3 

1) Drużyna AP Profi została wycofana z rozgrywek na wniosek klubu w dniu 2020-08-24 
 

Liga Okręgowa Młodzików Młodszych gr.1 

1) Drużyna Cracovia została wycofana z rozgrywek na wniosek klubu w dniu 2020-08-25 
 
 
                    Członek 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. 
 


