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L.dz. ŚZPN/344/2021       Kielce dn. 07.09.2021 r. 
 

K O M U N I K A T  N R  1/WZPN/2021-2022 
WYDZIAŁ GIER ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 

 

 Wydział Gier Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej w Kielcach przedstawia 

terminy, w których zostaną rozegrane mecze reprezentacji Wojewódzkich ZPN w ramach 

rozgrywek o Puchar im. Kazimierza Deyny oraz o Puchar im. Kazimierza Górskiego  

w grupie II w rundzie jesiennej sezonu 2021/2022. 
 

Kategorie wiekowe: 

 Młodzik U-13, D1 – r. 2009 rozgrywki o Puchar im. Kazimierza Górskiego 

 Trampkarz U-14, C2 – r. 2008 rozgrywki o Puchar im. Kazimierza Deyny 
 

Uwaga: 

 Pierwszy mecz rozgrywa z zasady młodszy rocznik reprezentacji WZPN 

 Rozpoczęcie meczu – U13, D1 – godz. 12:00 

 Rozpoczęcie meczu – U14, C2 – godz. 14:00 

 Woj. ZPN mogą ustalić za obopólną zgodą inne godziny meczów np. wcześniejsze 

po powiadomieniu Związku prowadzącego rozgrywki. 
 

Grupa II 

1.Łódzki ZPN, 2. Mazowiecki ZPN, 3. Lubelski ZPN, 4. Świętokrzyski ZPN  

Runda/kolejka/termin Pary drużyn – reprezentacje WZPN 
Wynik 

U13 – r. 2009 U14 – r. 2008 

I runda/kolejka 

28/29.09.2021 

Łódzki ZPN – Świętokrzyski ZPN 

Mazowiecki ZPN – Lubelski ZPN 

  

  

II runda/kolejka 

12/13.10.2021 

Świętokrzyski ZPN – Lubelski ZPN 

Łódzki ZPN – Mazowiecki ZPN 

  

  

III runda/kolejka 

26/27.10.2021 

Mazowiecki ZPN – Świętokrzyski ZPN 

Lubelski ZPN – Łódzki ZPN 

  

  

 
Terminarz – system każdy z każdym – runda jesienna 2021 

I kolejka II kolejka III kolejka 

1 – 4 4 – 3 2 – 4 

2 – 3 1 – 2 3 – 1 

 
Przypominamy, iż zgodnie z regulaminami rozgrywek Związki będące gospodarzami 

meczów, najpóźniej na 14 dni przed terminem poszczególnych kolejek powinny przesłać  

do Związku prowadzącego rozgrywki oraz przeciwnika dokładny termin jak również adres 

miejsca rozegrania spotkania. 

Rok założenia 

1928 



Ponadto informujemy, iż w sezonie 2021/2022 do rozgrywek uprawnieni są zawodnicy, którzy  

w roku kalendarzowym, w którym następuje zakończenie rozgrywek kończą odpowiednio 14-ty (rozgrywki 

o Puchar im. Kazimierza Deyny) i 13-ty (rozgrywki o Puchar im. Kazimierza Górskiego) rok życia.  

W uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się udział w meczu nie więcej niż czterech zawodników 

młodszych tj. takich, którzy w roku kalendarzowym, w którym następuje zakończenie rozgrywek kończą 

odpowiednio 13-ty (rozgrywki o Puchar im. Kazimierza Deyny) i 12-ty (rozgrywki o Puchar im. Kazimierza 

Górskiego) rok życia, jeśli trener-selekcjoner reprezentacji WZPN uzna, że udział w tych rozgrywkach będzie 

miał pozytywny wpływ na rozwój ich umiejętności piłkarskich. 

Mecze odbywają się na zasadach określonych w Unifikacji organizacji współzawodnictwa  

i szkolenia dzieci i młodzieży w piłce nożnej oraz w Przepisach Gry z wyłączeniem przepisów dotyczących 

czasu gry. Czas trwania zawodów wynosi 2 x 40 min z przerwą do 15 minut. W rozgrywkach o Puchar im. 

Kazimierza Deyny mecze odbywają się na boiskach pełnowymiarowych – minimum 100 m x 64 m.  

W rozgrywkach o Puchar im. Kazimierza Górskiego mecze muszą być rozgrywane na boiskach  

z nawierzchnią naturalną lub sztuczną, zweryfikowanych do danej klasy rozgrywkowej (kategoria D1). 

Związek Piłki Nożnej jako gospodarz meczu zobowiązany jest do zapewnienia obiektu o możliwie najwyższej 

jakości oraz posiadającej odpowiednie kwalifikacje opieki medycznej. 

 

UWAGI: 

 Rozgrywki w sezonie 2021/2022 prowadzi Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej. 

 Weryfikacja zawodów i komunikaty przygotowuje Wydział Gier ŚZPN w Kielcach. 

 Powiadomienia o zawodach, kwestie szkoleniowe i organizacyjne – Trener Koordynator ŚZPN  

Michał Gębura tel. 51 20 30 114 adres email: mgebura@szpnkielce.pl 

 Godziny meczów podane w części górnej tekstu, za zgodą obu Związków, mogą zostać zmienione, 

szczególnie w przypadku, gdy ekipa gości korzysta z noclegu na terenie Związku, z którym rozgrywa zawody 

mistrzowskie na godzinę 11:00 i 13:00. 

 Związek Piłki Nożnej – gospodarz zawodów powinien zaoferować pomoc reprezentacji gości ZPN  

w rezerwacji lub wskazaniu ośrodka na zakwaterowanie i wyżywienie. 

 Kolory strojów piłkarskich ekipy ustalają między sobą z założeniem, że należy uwzględnić prośbę 

gospodarzy, którzy w piśmie z powiadomieniem o terminie zawodów do zainteresowanego ZPN podadzą 

kolory strojów, w których wystąpią ich reprezentacje. 

 Związki Piłki Nożnej, które są gospodarzami zawodów, powinny tak zaplanować miejsce na rozegranie 

zawodów, aby zastosowana była zasada – w miarę blisko granicy z WZPN, który jest gościem, jednak nie 

dalej jak położenie stolicy województwa lub w bliskiej jej odległości. 

 W rozgrywkach o Puchar im. Kazimierza Deyny i im. Kazimierza Górskiego na zawody delegowana 

zostanie trójka sędziowska, w której sędzia główny musi posiadać uprawnienia do sędziowania 

minimum III lub IV Ligi. 

 Obsadę sędziowską wyznacza Kolegium Sędziów ze Związku – gospodarza zawodów spośród sędziów 

reprezentujących ten Związek. 

 ZPN będący gospodarzem zawodów reguluje opłatę za sędziów wg stawek PZPN (zalecana płatność 

gotówką). 

 Pozostałe ustalenia zgodnie z Regulaminem tych Rozgrywek. 

 Korespondencję – oryginały sprawozdań z meczów sędziowie winni wysyłać na adres ŚZPN:  

Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej, ul. Ściegiennego 8, 25-033 Kielce niezwłocznie po zakończonych 

zawodach to jest do 24 godzin po zakończeniu meczów. 
 

Załącznik: 

1. Regulamin rozgrywek o Puchar im. Kazimierza Deyny. 

2. Regulamin rozgrywek o Puchar im. Kazimierza Górskiego. 

 

Otrzymują: 

Mazowiecki ZPN 

Lubelski ZPN 

Łódzki ZPN 


