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L. dz. ŚZPN/820 /2011                                        Kielce dn. 02.10.2011 r. 

    

Komunikat Nr  10-1/2011/2012 

Wydział Gier Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej w Kielcach 

 

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

16.10.2011r. pomiędzy drużynami:  

„Hetman” Włoszczowa – „Piaskowianka” Piaski 

na dzień 16.10.2011r. (niedziela) godz. 12.00 na boisku we Włoszczowie.  

Informujemy, że  klub sportowy „Hetman” Włoszczowa został obciążony opłatą w wysokości   

50zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) wynikającą z Regulaminu rozgrywek na sezon 2011/2012 

§ 9 pkt 3 

 

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

30.10.2011r. pomiędzy drużynami: 

„Hetman” Włoszczowa – „Olimpia” Pogoń Staszów 

na dzień 30.10.2011r. (niedziela) godz. 11.00 na boisku we Włoszczowie. 

  

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

30.10.2011r. pomiędzy drużynami: 

„Sparta” Kazimierza Wielka – „Lubrzanka” Kajetanów 

na dzień 29.10.2011r. (sobota) godz. 13.00 na boisku w Kazimierzy Wielkiej. 

 

4. Wydział Gier ŚZPN  w Kielcach wyraził zgodę  na zmianę terminu zawodów IV ligi z dnia 

23.10.2011r. pomiędzy drużynami: 

„Unia” Sędziszów– „Orlęta” Kielce 

na dzień 22.10.2011r. (sobota) godz. 14.00 na boisku w Sędziszowie. 

 

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

23.10.2011r.  pomiędzy drużynami: 

„Piaskowianka” Piaski – „Sparta” Kazimierza Wielka 

na dzień 23.10.2011r. (niedziela) godz. 12.00 na boisku w Piaskach. 

 

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

klasy „O” z dnia 16.10.2011r. pomiędzy drużynami:  

„Moravia” Morawica – „Victoria” Skalbmierz  

na dzień 15.10.2011r. (sobota) godz. 15.00 na boisku w Morawicy. 

 

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

klasy „O” z dnia 15.10.2011r. pomiędzy drużynami:  

„KSZO 1929” Ostrowiec Świętokrzyski – „GKS” Rudki  

na dzień 16.10.2011r. (niedziela) godz. 15.00 na boisku w Ostrowcu Świętokrzyskim. 

 

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

klasy „O” z dnia 29.10.2011r. pomiędzy drużynami:  

„KSZO 1929” Ostrowiec Świętokrzyski – „Skała Tumlin  

na dzień 30.10.2011r. (niedziela) godz. 13.00 na boisku w Ostrowcu Świętokrzyskim. 

 

 

Rok założenia 

1928 



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

klasy „O” z dnia 15.10.2011r. pomiędzy drużynami:  

„Wicher” Miedziana Góra – „Lechia” Strawczyn  

na dzień 15.10.2011r. (sobota) godz. 15.00 na boisku w Miedzianej Górze. 

 

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

klasy „O” z dnia 29.10.2011r. pomiędzy drużynami:  

„Wicher” Miedziana Góra – „LZS” Samborzec  

na dzień 29.10.2011r. (sobota) godz. 13.00 na boisku w Miedzianej Górze.  

  

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

klasy „O” z dnia 16.10.2011r. pomiędzy drużynami:  

„Astra” Piekoszów – „Neptun” Końskie  

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

Informujemy, że  klub sportowy „Astra” Piekoszów został obciążony opłatą w wysokości 

50zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) wynikającą z Regulaminu rozgrywek na sezon 2011/2012 

§ 9 pkt 3. 

 

12. Wydział Gier ŚZPN w Kielcach wyraził zgodę na zmianę terminu zawodów Klasy „A” 

seniorów gr. I z dnia 23.10.2011r. pomiędzy drużynami: 

„Piast” Chęciny – „Gród” Ćmińsk  

na dzień 22.10.2011r. (sobota) godz. 14.00 na boisku w Chęcinach. 

 

13. Wydział Gier ŚZPN w Kielcach wyraził zgodę na zmianę  godziny  zawodów Klasy „A” 

seniorów gr. I z dnia 23.10.2011r. pomiędzy drużynami: 

„Victoria” Mniów – „Astra” Suchedniów 

na dzień 23.10.2011r. (niedziela) godz. 12.00 na boisku w Mniowie. 

 

14. Wydział Gier ŚZPN w Kielcach wyraził zgodę na zmianę terminu zawodów Klasy „A” 

seniorów gr. I z dnia 23.10.2011r.  pomiędzy drużynami: 

„Zieleń” Żelisławice – „LKS” Bolmin  

na dzień 22.10.2011r. (sobota) godz. 14.00 na boisku w Żelisławicach. 

 

15. Wydział Gier ŚZPN w Kielcach nie wyraża zgody na zmianę godziny zawodów klasy ”B” 

seniorów gr. I. z dnia 16.10.2011r. pomiędzy zespołami: 

SKF „Olimpia” Serbinów – Lubrzanka II Kajetanów  

mecz odbędzie w dniu 16.10.2011r. (niedziela) godz. 11.00 na boisku w Serbinowie. 

 

16. Wydział Gier ŚZPN w Kielcach wyraził zgodę na zmianę godziny zawodów Klasy „B” 

seniorów gr. I z dnia 16.10.2011r. pomiędzy zespołami: 

„Orlicz” II Suchedniów – „ULKS” Łączna 

na dzień 16.10.2011r. (niedziela) godz. 11.30 na boisku w Suchedniowie. 

 

17. Wydział Gier ŚZPN w Kielcach wyraził zgodę na zmianę terminu zawodów Klasy „B” 

seniorów gr. I z dnia 16.10.2011r. pomiędzy zespołami: 

„Polonia” Białogon Kielce – „Wicher” II Miedziana Góra 

na dzień 15.10.2011r. (sobota) godz. 15.00 na boisku w Białogonie. 

 

18. Wydział Gier ŚZPN w Kielcach wyraził zgodę na zmianę godziny zawodów Klasy „B” 

seniorów gr. II z dnia 16.10.2011r. pomiędzy drużynami: 

„Hetman” II Włoszczowa – „GLKS” Krasocin  

na dzień 16.10.2011r. (niedziela) godz. 15.00  na boisku we Włoszczowie. 

 

19. Wydział Gier ŚZPN w Kielcach wyraził zgodę na zmianę godziny zawodów Klasy „B” 

seniorów gr. II z dnia 30.10.2011r. pomiędzy drużynami: 

„Hetman” II Włoszczowa – „Start” Słupia Jędrzejowska  

na dzień 30.10.2011r. (niedziela) godz. 13.00 na boisku we Włoszczowie. 



 

20. Wydział Gier ŚZPN w Kielcach wyraził zgodę na zmianę terminu zawodów Klasy „B” 

seniorów gr. II z dnia 16.10.2011r. pomiędzy drużynami: 

„Unia” II Sędziszów – „GKS” Kluczewsko 

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

 

21. Wydział Gier ŚZPN w Kielcach wyraził zgodę na zmianę terminu zawodów Klasy „B” 

seniorów gr. II z dnia 30.10.2011r. pomiędzy drużynami: 

„Unia” II Sędziszów – „Partyzant” Wodzisław 

na dzień 29.10.2011r. (sobota) godz. 11.00 na boisku w Sędziszowie. 

 

22. Wydział Gier ŚZPN w Kielcach wyraził zgodę na zmianę terminu zawodów Klasy „B” 

seniorów gr. II z dnia 16.10.2011r. pomiędzy drużynami: 

„Wierna” II Małogoszcz – „Nida” Sobków 

na dzień 15.10.2011r. (sobota) godz. 14.00 na boisku w Małogoszczy. 

 

23. Wydział Gier ŚZPN w Kielcach wyraził zgodę na zmianę godziny zawodów Klasy „B” 

seniorów gr. III z dnia 23.10.2011r. pomiędzy drużynami: 

„Gród” Wiślica – „Zdrój” II Busko Zdrój  

na dzień 23.10.2011r. (niedziela) godz. 14.00 na boisku w Wiślicy. 

 

24. Wydział Gier ŚZPN w Kielcach wyraził zgodę na zmianę godziny zawodów Klasy „B” 

seniorów gr. III z dnia 16.10.2011r. pomiędzy drużynami: 

„Źródło” Solec Zdrój – „Nidzica” Dobiesławice  

na dzień 16.10.2011r. (niedziela) godz. 14.00 na boisku w Solcu Zdroju. 

 

25. Wydział Gier ŚZPN w Kielcach wyraził zgodę na zmianę godziny zawodów Klasy „B” 

seniorów gr. III z dnia 16.10.2011r. pomiędzy drużynami: 

„Jawornik” Gorzków – „GKS” Szydłów  

 na dzień 16.10.2011r. (niedziela) godz. 14.00 na boisku w Gorzkowie. 

 

26. Wydział Gier ŚZPN w Kielcach wyraził zgodę na zmianę godziny zawodów Klasy „B” 

seniorów gr. III z dnia 30.10.2011r. pomiędzy drużynami: 

„Jawornik” Gorzków – „Gród” Wiślica   

 na dzień 30.10.2011r. (niedziela) godz. 13.00 na boisku w Gorzkowie. 

 

27. Wydział Gier ŚZPN w Kielcach wyraził zgodę na zmianę godziny zawodów Klasy „B” 

seniorów gr. III z dnia 16.10.2011r. pomiędzy drużynami: 

„GTS” Raków – „Sparta” II Kazimierza Wielka  

na dzień 16.10.2011r. (niedziela) godz. 14.00 na boisku w Rakowie. 

 

28. Wydział Gier ŚZPN w Kielcach wyraził zgodę na zmianę godziny zawodów Klasy „B” 

seniorów gr. III z dnia 30.10.2011r. pomiędzy drużynami: 

„GTS” Raków – „Piast” II Stopnica 

na dzień 30.10.2011r. (niedziela) na godz. 13.00 na boisku w Rakowie. 

 

29. Wydział Gier ŚZPN w Kielcach wyraził zgodę na zmianę godziny zawodów Klasy „B” 

seniorów gr. III z dnia 16.10.2011r. pomiędzy drużynami: 

„Zorza” Czajków – „Victoria” II Skalbmierz  

na dzień 16.10.2011r. (niedziela) godz. 14.00 na boisku w Czajkowie. 

 

30. Wydział Gier ŚZPN w Kielcach wyraził zgodę na zmianę godziny zawodów Klasy „B” 

seniorów gr. III z dnia 30.10.2011r. pomiędzy drużynami: 

„Zorza” Czajków – „Źródło” Solec Zdrój 

na dzień 30.10.2011r. (niedziela) godz. 13.00 na boisku w Czajkowie. 

 



31. Wydział Gier ŚZPN w Kielcach wyraził zgodę na zmianę godziny zawodów Klasy „B” 

seniorów gr. III z dnia 23.10.2011r. pomiędzy drużynami: 

„Sparta” II Kazimierza Wielka – „Zorza” Czajków 

na dzień 23.10.2011r. (niedziela) godz. 14.00 na boisku w Kazimierzy Wielkiej. 

 

32. Wydział Gier ŚZPN w Kielcach wyraził zgodę na zmianę godziny zawodów Klasy „B” 

seniorów gr. III z dnia 30.10.2011r. pomiędzy drużynami: 

„Sparta” II Kazimierza Wielka – „GKS” Szydłów 

na dzień 30.10.2011r. (niedziela) godz. 13.00 na boisku w Kazimierzy Wielkiej. 

 

33. Wydział Gier ŚZPN w Kielcach wyraził zgodę na zmianę godziny zawodów Klasy „B” 

seniorów gr. III z dnia 23.10.201r. pomiędzy drużynami: 

„GKS” Szydłów – „GTS” Raków 

na dzień 23.10.201r. (niedziela) godz. 13.00 na boisku w Szydłowie. 

 

34. Wydział Gier ŚZPN w Kielcach wyraził zgodę na zmianę godziny zawodów Klasy „B” 

seniorów gr. III z dnia 16.10.2011r. pomiędzy drużynami: 

„VICTORIA” Bizon Kurozwęki – „GRÓD” Wiślica 

na dzień 16.10.2011r. (niedziela) godz. 14.00 na boisku w Kurozwękach. 

 

35. Wydział Gier ŚZPN w Kielcach wyraził zgodę na zmianę godziny zawodów Klasy „B” 

seniorów gr. III z dnia 30.10.2011r. pomiędzy drużynami: 

„VICTORIA” Bizon Kurozwęki – „VICTORIA” II Skalbmierz 

na dzień 30.10.2011r. (niedziela) godz. 13.00 na boisku w Kurozwękach. 

 

 

Sporządził: 

Mateusz Chabros                                                           

      

Otrzymują: 

 Zainteresowane kluby 

 Kolegium sędziów ŚZPN 

 Wydział Bezpieczeństwa 

 Wydział Gier a/a 

 

 

 

 

 


