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Komunikat Nr 10-2/2011/2012 

Wydziału Gier Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej w Kielcach 
 

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

Świętokrzyskiej Ligi Juniorów Starszych z dnia 29.10.2011r. pomiędzy drużynami:  

„Rodzina” Kielce – „Korona” SA Kielce 

na dzień 29.10.2011r. (sobota) godz. 17.00 na boisku w Kielcach ul. Ściegiennego 8. 

 

2. Wydział Gier ŚZPN w Kielcach wyraził zgodę na zmianę terminu zawodów Świętokrzyskiej 

Ligi Juniorów Młodszych z dnia 22.10.2011r. pomiędzy drużynami:  

„UKS” Trójka Sandomierz – „ Moravia” Morawica 

na dzień 20.10.2011r. (czwartek) godz. 16.00  na boisku w Sandomierzu. 

Informujemy, że  klub sportowy „UKS” Trójka Sandomierz został obciążony opłatą w 

wysokości 20zł (słownie: dwadzieścia złotych) wynikającą z Regulaminu rozgrywek           

na sezon 2011/2012 § 9 pkt. 3 

 

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

Juniora Starszego klasa „O” gr. I z dnia 08.10.2011r. pomiędzy drużynami:  

„Polanie” Pierzchnica – „Wierna” Małogoszcz 

na dzień 09.10.2011r. (niedziela) godz. 9.30 na boisku w Pierzchnicy. 

Informujemy, że  klub sportowy „Wierna” Małogoszcz został obciążony opłatą w wysokości 

20zł (słownie: dwadzieścia złotych) wynikającą z Regulaminu rozgrywek na sezon 

2011/2012 § 9 pkt. 3 

 

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

Juniora Starszego klasa „O” gr. I z dnia 22.10.2011r. pomiędzy drużynami:  

„Victoria” Mniów – „Polanie” Pierzchnica 

na dzień 23.10.2011r. (niedziela) godz. 14.30 na boisku w Mniowie. 

 

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

Juniora Starszego klasa „O” gr. I z dnia 15.10.2011r. pomiędzy drużynami:  

„Wierna” Małogoszcz – „Nida” Oksa 

na dzień 15.10.2011r. (sobota) godz. 11.00 na boisku w Małogoszczy. 

 

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

Juniora Starszego klasa „O” gr. I z dnia 03.09.2011r. pomiędzy drużynami:  

„Wierna” Małogoszcz – „Victoria” Mniów 

na dzień 29.10.2011r. (sobota) godz. 11.00 boisko w Małogoszczy. 

 

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

Juniora Młodszego klasa „O” gr. I z dnia 22.10.2011r. pomiędzy drużynami:  

„Orlicz” Suchedniów – „Samson” Samsonów 

na dzień 22.10.2011r. (sobota) godz. 12.30 na boisku w Suchedniowie. 

 

 

 

 

Rok założenia 

1928 



 

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

Juniora Młodszego klasa „O” gr. I z dnia 15.10.2011r. pomiędzy drużynami:  

„Łysica”  Bodzentyn – „Klonówka” Masłów  

na dzień 15.10.2011r. (sobota) godz. 12.00 na boisku w Bodzentynie. 

Informujemy, że  klub sportowy „Łysica” Bodzentyn został obciążony opłatą  w wysokości 

20zł (słownie: dwadzieścia złotych) wynikającą z Regulaminu rozgrywek na sezon 

2011/2012 § 9 pkt. 3 

 

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

Juniora Młodszego klasa „O” gr. I z dnia 29.10.2011r. pomiędzy drużynami:  

„Łysica”  Bodzentyn – „Granat Skarżysko  

na dzień 29.10.2011r. (sobota) godz. 12.00 na boisku w Bodzentynie. 

 

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

Juniora Młodszego klasa „O” gr. II z dnia 15.10.2011r. pomiędzy drużynami:  

„Neptun Końskie – „Orlęta” Kielce  

na dzień 15.10.2011r. (sobota) godz. 11.00 na boisku w Końskich. 

 

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

Juniora Młodszego klasa „O” gr. III z dnia 15.10.2011r. pomiędzy  drużynami:  

„Sparta” Kazimierza Wielka – „Victoria” Skalbmierz|  

na dzień 15.10.2011r. (sobota) godz. 11.30 na boisku w Kazimierzy Wielkiej. 

 

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

Juniora Młodszego klasa „O” gr. II z dnia  22.10.2011r. pomiędzy drużynami:  

„GKS” Kluczewsko –  „Neptun” Końskie 

na dzień 22.10.2011r. (sobota) godz. 15.00 na boisku w Kluczewsku. 

 

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

Trampkarza Starszego gr. I z dnia 15.10.2011r. pomiędzy drużynami: 

„Victoria” Mniów – „Lechia” Strawczyn 

na dzień 16.10.2011r. (niedziela) godz. 10.00 na boisku w Mniowie.  

 

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

Trampkarza Starszego gr. I z dnia 29.10.2011r. pomiędzy drużynami: 

„Victoria” Mniów – „Orlicz” Suchedniów 

na dzień 30.10.2011r. (niedziela) godz. 10.00 na boisku w Mniowie.  

 

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

Trampkarza Młodszego gr. I z dnia 08.10.2011r. pomiędzy drużynami: 

„KKP” Korona Kielce – „Granat” Skarżysko 

na dzień 08.10.2011r. (sobota) godz. 15.00 na boisku w Kielcach ul. Ściegiennego 8. 

 

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

Trampkarza Młodszego gr. I z dnia 22.10.2011r. pomiędzy drużynami: 

„Polonia” Białogon Kielce – KKP „Korona” Kielce 

na dzień 23.10.2011r. (niedziela) godz. 11.30 na boisku w Białogonie. 

 

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

Trampkarza Młodszego gr. I z dnia 09.10.2011r. pomiędzy drużynami: 

„Polonia” Białogon Kielce – „UKS” Chęciny 

na dzień 09.10.2011r. (niedziela) godz. 14.00 na boisku w Białogonie. 

 

 

 

 



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

Trampkarza Młodszego gr. II z dnia 15.10.2011r. pomiędzy drużynami: 

„Sparta” Kazimierza Wielka – „Zenit” Chmielnik 

na dzień 15.10.2011r. (sobota) godz. 13.30 na boisku w Kazimierzy Wielkiej. 

Informujemy, że  klub sportowy „Sparta” Kazimierza Wielka został obciążony opłatą w 

wysokości 20zł (słownie: dwadzieścia złotych) wynikającą z Regulaminu rozgrywek na 

sezon 2011/2012 § 9 pkt. 3 

 

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

Trampkarza Młodszego gr. II z dnia 08.10.2011r. pomiędzy drużynami: 

„Zdrój” Busko Zdrój – „Nida” Pińczów 

na dzień 08.10.2011r. (sobota) godz. 9.00 na boisku w Busku Zdroju. 

Informujemy, że  klub sportowy „Nida” Pińczów został obciążony opłatą w wysokości 20zł 

(słownie: dwadzieścia złotych) wynikającą z Regulaminu rozgrywek na sezon 2011/2012 § 9 

pkt. 3 

 

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

Trampkarza Młodszego gr. II z dnia 08.10.2011r. pomiędzy drużynami: 

„Sokół” Rykoszyn – „Orlęta” Kielce 

na dzień 08.10.2011r. (sobota) godz. 10.30 na boisku w Rykoszynie. 

 

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

Trampkarza Młodszego gr. II z dnia 22.10.2011r. pomiędzy drużynami: 

„Sokół” Rykoszyn – „UKS” Chęciny 

na dzień 22.10.2011r. (sobota) godz. 10.30 na boisku w Rykoszynie. 

 

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

Młodzika Starszego gr. I z dnia 8.10.2011r. pomiędzy drużynami: 

„KKP” Korona Kielce – „Granat” Skarżysko 

na dzień 8.10.2011r. (sobota) godz. 13.00 na boisku w Kielcach ul. Ściegiennego 8. 

 

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

Młodzik Starszy gr. I z dnia 22.10.2011r. pomiędzy drużynami: 

„Orlicz” Suchedniów – „Zenit: Chmielnik 

na dzień 22.10.2011r. (sobota) godz. 9.30 na boisku w Suchedniowie. 

 

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

Młodzik Starszy gr. I z dnia 22.10.2011r. pomiędzy drużynami: 

„Rodzina” Kielce – „Granat” Skarżysko 

na dzień 22.10.2011r. (sobota) godz. 9.00 na boisku w Kielcach ul. Ściegiennego 8. 

 

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

Młodzik Starszy gr. I z dnia 22.10.2011r. pomiędzy drużynami: 

„GLKS” Krasocin – „Astra” Piekoszów 

na dzień 20.10.2011r. (czwartek) godz. 16.00 na boisku w Krasocinie. 

 

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

Młodzik Młodszy gr. I z dnia 08.10.2011r. pomiędzy drużynami: 

„Łysica” Bodzentyn – „GKS” Nowiny 

na dzień 08.10.2011r. (sobota) godz. 17.00 na boisku w Bodzentynie. 

 

Sporządził: Mateusz Chabros  
Otrzymują: 

 Zainteresowane kluby 

 Kolegium sędziów ŚZPN 

 Wydział Bezpieczeństwa 

 Wydział Gier a/a 


