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 L. dz. ŚZPN/848/2011                   Kielce, dn. 10.10.2011 r. 

                 KOMUNIKAT Nr 11-4/2011-12 

Wydziału Gier Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej 

w Kielcach  
 

1. Wydział Gier zweryfikował zawody o mistrzostwo Trampkarzy Starszych rocznik 1997 grupa II  

z dnia 01.10.2011 r. pomiędzy drużynami: KKP „KORONA” Kielce  – „MKS” Stąporków jako 

walkower 3:0 vo na korzyść drużyny KKP „KORONA” Kielce  z powodu nie stawienia się  

na zawody zespołu „MKS” Stąporków. Klub sportowy „MKS” Stąporków nie przesłał  

do Wydziału Gier ŚZPN w regulaminowym czasie żadnych wyjaśnień co do powodu absencji 

swojej drużyny na w/w zawodach.  

Podstawa prawna: Regulamin Rozgrywek ŚZPN w Kielcach § 13 pkt. 1 „b”. 
Ponadto przypominamy, że jest to drugi walkower, którym został ukarany klub „MKS” 

Stąporków z powodu nie stawienia się na zawody drużyny w tej kategorii wiekowej bez 

usprawiedliwienia. W przypadku kolejnego nie stawienia się na zawody lub nie rozegranie meczu 

z własnej winy, zespół trampkarzy starszych klubu „MKS” Stąporków zostanie wycofany  

z rozgrywek zgodnie z §12 Regulaminu Rozgrywek ŚZPN. 

 

2. Wydział Gier zweryfikował zawody o mistrzostwo Młodzików Młodszych rocznik 2000 grupa I  

z dnia 01.10.2011 r. pomiędzy drużynami: „HETMAN” Włoszczowa  – „ŁYSICA” Bodzentyn 

jako walkower 3:0 vo na korzyść drużyny „HETMAN” Włoszczowa  z powodu nie stawienia się  

na zawody zespołu „ŁYSICA” Bodzentyn. Klub sportowy „ŁYSICA” Bodzentyn nie przesłał  

do Wydziału Gier ŚZPN w regulaminowym czasie żadnych wyjaśnień co do powodu absencji 

swojej drużyny na w/w zawodach.  

Podstawa prawna: Regulamin Rozgrywek ŚZPN w Kielcach § 13 pkt. 1 „b”. 
Ponadto przypominamy, że jest to drugi walkower, którym został ukarany klub 

„ŁYSICA” Bodzentyn z powodu nie stawienia się na zawody drużyny w tej kategorii wiekowej 

bez usprawiedliwienia. W przypadku kolejnego nie stawienia się na zawody lub nie rozegranie 

meczu z własnej winy, zespół młodzików młodszych klubu „ŁYSICA” Bodzentyn zostanie 

wycofany z rozgrywek zgodnie z §12 Regulaminu Rozgrywek ŚZPN. 

 

3. Wydział Gier zweryfikował zawody o mistrzostwo Trampkarzy Młodszych rocznik 1998 grupa I  

z dnia 01.10.2011 r. pomiędzy drużynami: „GRANAT” Skarżysko   – „SOKÓŁ” Rykoszyn jako 

walkower 3:0 vo na korzyść drużyny „GRANAT” Skarżysko  z powodu nie stawienia się  

na zawody zespołu „SOKÓŁ” Rykoszyn. Klub sportowy „SOKÓŁ” Rykoszyn nie przesłał  

do Wydziału Gier ŚZPN w regulaminowym czasie żadnych wyjaśnień co do powodu absencji 

swojej drużyny na w/w zawodach.  

Podstawa prawna: Regulamin Rozgrywek ŚZPN w Kielcach § 13 pkt. 1 „b”. 
 

Sporządził: 

Sekretarz Świętokrzyskiego  

    Związku Piłki Nożnej  

  

      Arkadiusz Krala 

 

Otrzymują: 

1. Zainteresowane kluby  

2. Wydział Dyscypliny ŚZPN 

3. Wydział Gier a/a 

Rok założenia 

1928 


