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Komunikat Nr  06-1/2011/2012 

Wydział Gier Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej w Kielcach 

 

 

1. Wydział Gier ŚZPN w Kielcach wyraził zgodę na zmianę godziny zawodów  IV ligi z dnia 

11.09.2011 r godz. 16.00 pomiędzy drużynami: 

„Wisła” Sandomierz - „GKS” Nowiny 

na dzień 10.09.2011 r. na godz. 16.00 boisko Wisły Sandomierz. 

 

2. Wydział Gier ŚZPN w Kielcach wyraził zgodę na zmianę godziny zawodów  IV ligi z dnia 

11.09.2011 r godz. 16.00 pomiędzy drużynami: 

„Hetman” Włoszczowa – „Czarni” Połaniec 

na dzień 11.09.2011 r. na godz. 13.00 boisko Hetmana Włoszczowa. 

 

3. Wydział Gier ŚZPN  w Kielcach wyraził zgodę  na zmianę terminu zawodów  IV Ligi z dnia  

11.09.2011 r. godz. 16.00 pomiędzy drużynami: 

„Sparta” Kazimierza Wielka - „Orlęta” Kielce 

na dzień 10.09.2011. r. godz. 16.00 boisko w Kazimierzy Wielkiej. 

 

4. Wydział Gier ŚZPN w Kielcach wyraził zgodę na zmianę godziny zawodów o mistrzostwo 

klasy „0” seniorów z dnia 10.09.2011 r. godz. 14.00 pomiędzy drużynami: 

„KSZO” 1929 Ostrowiec Świętokrzyski - „Sparta” Dwikozy 

na dzień 11.09.2011 r. godz. 15.00  na boisku  w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. 

Świętokrzyska 11. 

Informujemy, że obciążono klub sportowy „KSZO” 1929 Ostrowiec Świętokrzyski kwotą 50 

zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) wynikającą z Regulaminu rozgrywek na sezon 2011/2012 § 

9 pkt 3 

 

5. Wydział Gier ŚZPN w Kielcach wyraził zgodę na zmianę terminu zawodów klasy „A” 

seniorów gr. I z dnia 11.09.2011 r. godz. 15.00 pomiędzy drużynami: 

„Zieleń” Żelisławice – „Victoria” Mniów 

na dzień 10.09.2011 r. godz. 15.00 na boisku w Żelisławicach. 

 

6. Wydział Gier ŚZPN w Kielcach wyraził zgodę na zmianę  terminu  zawodów klasy „B”  

seniorów gr. I z dnia 11.09.2011 r godz. 11.00 pomiędzy drużynami: 

„Orlicz” II Suchedniów - SKF „Olimp” Serbinów 

na dzień 10.09.2011 r. godz. 13.00 na boisku w  Suchedniowie. 

Informujemy, że obciążono klub sportowy „Orlicz” Suchedniów kwotą 30 zł. (słownie: 

trzydzieści złotych) wynikającą z Regulaminu rozgrywek na sezon 2011/2012 § 9 pkt 3 

 

7. Wydział Gier ŚZPN w Kielcach wyraził zgodę na zmianę godziny zawodów klasy „B” 

seniorów grupa I z dnia 11.09.2011 r. godz. 11. 00 pomiędzy drużynami: 

„Polonia” Białogon - „Lubrzanka” II Kajetanów 

na dzień 11.09.2011r godz. 16.00  na boisku Polonii Białogon. 

 

Rok założenia 

1928 



8. Wydział Gier ŚZPN w Kielcach wyraził zgodę na zmianę godziny zawodów klasy „B” 

seniorów grupa III z dnia 11.09.2011 r. godz. 11. 00 pomiędzy drużynami: 

„Sparta” II Kazimierza Wielka - „Victoria” II Skalbmierz 

na dzień 11.09.2011 r. godzina 15.00 na boisku w Kazimierzy Wielkiej. 

 

9. Wydział Gier ŚZPN w Kielcach wyraził zgodę na zmianę gospodarza zawodów klasy „B” 

seniorów grupa III pomiędzy GKS „Szydłów” a Nidzica Dobiesławice. 

Wydział Gier ŚZPN przychylił się do prośby klubu GKS Szydłów i wyznaczył klub 

Nidzica Dobiesławice jako gospodarza   w/w zawodów. 

Termin meczu ustalono na dzień 11.09.2011 r godz. 15.00 na boisku w Dobiesławicach. 

 

10. Wydział Gier ŚZPN w Kielcach wyraził zgodę na zmianę godziny zawodów 

Świętokrzyskiej Ligi Juniorów Starszych z dnia 10.09.2011 r. godz. 13.00 pomiędzy 

drużynami: 

„Rodzina” Kielce - „Naprzód” Jędrzejów 

na dzień 10.09.2011 r. godz. 9.00 na boisku Kielce ul. Ściegiennego 8. 

 

11. Wydział Gier ŚZPN w Kielcach wyraził zgodę na zmianę godziny zawodów 

Świętokrzyskiej Ligi Juniorów Starszych z dnia 10.09.2011 r. godz. 13.00 pomiędzy 

drużynami: 

„Spartakus” Daleszyce - „Juventa” Starachowice 

na dzień 10.09.2011. godz. 9.30 na boisku w Daleszycach. 

Informujemy, że obciążono klub sportowy „Spartakus” Daleszyce kwotą 20 zł. (słownie: 

dwadzieścia złotych) wynikającą z Regulaminu rozgrywek na sezon 2011/2012 § 9 pkt 3 

 

12. Wydział Gier ŚZPN w Kielcach wyraził zgodę na zmianę  miejsca rozegrania zawodów 

Świętokrzyskiej Ligi Juniorów Młodszych z dnia 10.09.2011 r. pomiędzy drużynami: 

KKP „Korona” Kielce – „Naprzód” Jędrzejów 

na dzień 10.09.2011 r. godz.11.00 na boisku w Kielcach ul. Szczepaniaka 29. 

 

13. Wydział Gier ŚZPN w Kielcach wyraził zgodę na zmianę godziny zawodów klasy „O” 

Junior Starszy gr. I z dnia 10.09.2011 godz. 13.00 pomiędzy drużynami: 

„Zryw” Skroniów – „Czarnovia”  Kielce 

 na dzień 10.09.2011 r. godz. 9.30 na boisku w Skroniowie. 

Informujemy, że obciążono klub sportowy „Zryw Skroniów” kwotą 20 zł (słownie: 

dwadzieścia złotych) wynikającą z Regulaminu rozgrywek na sezon 2011/2012 § 9 pkt 3 

 

14. Wydział Gier ŚZPN w Kielcach wyraził zgodę na zmianę godziny zawodów klasy „O” 

Junior Starszy gr. I z dnia 10.09.2011 r. godz. 13.00 pomiędzy drużynami: 

„Victoria” Mniów – „Gród” Ćminsk 

na dzień 10.09.2011 r. godz. 11.00 na boisku w Mniowie. 

 

15. Wydział Gier ŚZPN w Kielcach wyraził zgodę na zmianę godziny zawodów klasy „O” 

Junior Młodszy gr I z dnia 10.09.20.11 godz.11.00 pomiędzy drużynami: 

KKP „Korona” Kielce – „Arka” Pawłów 

na dzień 10.09.2011 r. godz.13.00 na boisku w Kielcach ul. Kusocińskiego. 

Informujemy, że obciążono klub sportowy KKP „Korona” Kielce kwotą 20 zł. (słownie: 

dwadzieścia złotych) wynikającą z Regulaminu rozgrywek na sezon 2011/2012 § 9 pkt 3 

 

16. Wydział Gier ŚZPN w Kielcach wyraził zgodę na zmianę godziny zawodów klasy „ O” 

Junior Młodszy gr. I z dnia 10.09.2011 r. godz. 11.00 pomiędzy drużynami: 

„Łysica” Bodzentyn – „Samson” Samsonów 

na dzień 10.09.2011 r. godz. 9.30 na boisku w  Bodzentynie. 

Informujemy, że obciążono klub sportowy Łysica Bodzentyn kwotą 20 zł. (słownie: 

dwadzieścia złotych) wynikającą z Regulaminu rozgrywek na sezon 2011/2012 § 9 pkt 3 

 



17. Wydział Gier  ŚZPN w Kielcach wyraził zgodę  na zmianę godziny zawodów klasy „O” 

Junior Młodszy gr. II z dnia 10.09.2011 r godz. 11.00  pomiędzy drużynami: 

„Wierna” Małogoszcz – GKS „Kluczewsko”  

na dzień  10.09.2011 r. godz. 10.00 boisko w  Małogoszczy. 

 

18. Wydział Gier ŚZPN w Kielcach wyraził zgodę na zmianę godziny zawodów o mistrzostwo 

Trampkarz Młodszy gr. II z dnia 10.09.2011 godz. 11.30 pomiędzy drużynami: 

„Jawornik” Gorzków - „Piaskowianka” Piaski 

na dzień 10.09.2011 r. godz. 15.00 na boisku w Gorzkowie. 

Informujemy, że obciążono klub sportowy „Jawornik” Gorzków kwotą 20 zł (słownie: 

dwadzieścia złotych) wynikającą z Regulaminu rozgrywek na sezon 2011/2012 § 9 pkt 3 

 

19. Wydział Gier ŚZPN w Kielcach wyraził zgodę  na zmianę terminu zawodów o mistrzostwo 

Trampkarz Młodszy gr. III z dnia 10.09.2011 r. godz. 11.00 pomiędzy drużynami: 

„Łysica” Bodzentyn - „KSZO” Junior Ostrowiec Świętokrzyski 

na dzień 11.09.2011 godz. 11.00 na boisku w Bodzentynie. 

Informujemy, że pobrano od klub sportowego „Łysica” Bodzentyn kwotę 20 zł (słownie: 

dwadzieścia złotych) wynikającą z Regulaminu rozgrywek na sezon 2011/2012 § 9 pkt 3 

 

20. Wydział Gier ŚZPN w Kielcach wyraził zgodę na zmianę terminu zawodów o mistrzostwo 

Trampkarz Młodszy gr. II z dnia 15.10.2011 r. godz. 11.30 pomiędzy drużynami: 

„Wierna” Małogoszcz - TS 1946 „Nida” Pińczów 

na  dzień 13.09.2011 r. godz. 17.00 na boisku w  Małogoszczy. 

Informujemy, że obciążono klub sportowy Nida „Pińczów” kwotą 20 zł (słownie: 

dwadzieścia złotych)   wynikającą z Regulaminu rozgrywek na sezon 2011/2012 § 9 pkt 3 

 

21. Wydział Gier ŚZPN w Kielcach wyraził zgodę na zmianę godziny zawodów o mistrzostwo 

Młodzik Starszy gr. I z dnia 09.10.2011  r. godz. 10.00 pomiędzy drużynami: 

„Orlicz” Suchedniów - „Rodzina” Kielce 

na dzień  10.09.2011 r. godz. 9.30 na boisku w Suchedniowie. 

Informujemy, że obciążono klub sportowy „Orlicz” Suchedniów kwotą 20 zł (słownie: 

dwadzieścia złotych) wynikającą z Regulaminu rozgrywek na sezon 2011/2012 § 9 pkt 3 

 

22. Wydział Gier ŚZPN w Kielcach wyraził zgodę na zmianę terminów zawodów o 

mistrzostwo Młodzik Młodszy gr. I z dnia 10.09.2011 r. godz. 10.00 pomiędzy drużynami: 

„ Łysica” Bodzentyn - „Spartakus” Daleszyce 

na dzień 11.09.2011 godz. 12.30 na boisku Łysicy Bodzentyn. 

Informujemy, że obciążono klub sportowy Łysica Bodzentyn kwotą 20 zł (słownie: 

dwadzieścia złotych) wynikającą z Regulaminu Rozgrywek na sezon  2011/2012 § 9 pkt. 3  

 

 

Sporządził: 

Mateusz Chabros  

 

 

Otrzymują: 

 Zainteresowane kluby 

 Kolegium sędziów ŚZPN 

 Wydział Bezpieczeństwa 

 Wydział Gier a/a 


