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 L. dz. ŚZPN/ 851/2011                  Kielce, dn. 12.10.2011 r. 

 

KOMUNIKAT  Nr 11-5/2011-2012 

Wydziału Gier Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej 

w Kielcach   

 
1. Wydział Gier ŚZPN informuje, że po ustaleniu terminarza rozgrywek  ZINA IV Liga  

Świętokrzyska seniorów z rozgrywek wycofała się drużyna: 

           KSZO II SSA Ostrowiec Św.  

 W związku z powyższym miejsce wycofanej drużyny zajął najwyżej sklasyfikowany zespół  

  ZINA IV Liga Świętokrzyska seniorów na koniec sezonu 2010/2011  

 -  „PIASKOWIANKA” Piaski. 

 

2. Wydział Gier ŚZPN informuje, że po ustaleniu terminarza rozgrywek  Klasy „A” seniorów  

Grupa I z rozgrywek wycofała się drużyna: „SPARTA” Zagnańsk.          

  W związku z powyższym miejsce wycofanej drużyny zajął zespół – „VICTORIA” Górki  

   Szczukowskie. 

 

3. Wydział Gier ŚZPN informuje, że po ustaleniu terminarza rozgrywek  Klasy „B” seniorów  

Grupa II z rozgrywek wycofała się drużyna: „ŁKS” Łopuszno.           

   W związku z powyższym zespoły, którym wyznaczono w terminarzu zawody z w/w   

  drużyną mają wolny termin.  

 

4. Wydział Gier ŚZPN informuje, że po ustaleniu terminarza rozgrywek  Klasy „B” seniorów  

Grupa II do rozgrywek nie przystąpił zespół: KS  Czermno.            

   W związku z powyższym zespoły, którym wyznaczono w terminarzu zawody z w/w   

  drużyną mają wolny termin.  

 

5. Wydział Gier ŚZPN informuje, że po ustaleniu terminarza rozgrywek  Świętokrzyskiej  Ligi 

Juniorów Starszych  z rozgrywek wycofała się drużyna:   „WIERNA” Małogoszcz. 

W związku z powyższym zespoły, którym wyznaczono w terminarzu zawody z w/w  drużyną mają 

wolny termin.  

 

6. Wydział Gier ŚZPN informuje, że po ustaleniu terminarza rozgrywek  Świętokrzyskiej  Ligi 

Juniorów Młodszych  z rozgrywek wycofała się drużyna:  MKS „OLIMPIA -  POGOŃ” 

Staszów. 

W związku z powyższym Wydział Gier opracował nowy terminarz Świętokrzyskiej Ligi Juniorów 

Młodszych uwzględniając zespół „JUVENTA” Starachowice, który wyraził akces gry w/w klasie 

rozgrywek.  

 

7. Wydział Gier ŚZPN informuje, że do rozgrywek  Klasy „O” Juniorów Starszych Grupa I zgłosiła 

się drużyna:   „WIERNA” Małogoszcz.  

W związku z powyższym Wydział Gier opracował nowy terminarz w/w rozgrywek.  

 

8. Wydział Gier ŚZPN informuje, że zespół juniorów młodszych „JUVENTA” Starachowice został 

przeniesiony Klasy „O” Juniorów Młodszych Grupa I   do Świętokrzyskiej Ligi Juniorów 

Młodszych.  

W związku z powyższym zespoły występujące w Klasy „O” Juniorów Młodszych Gr. I , 

którym wyznaczono w terminarzu zawody z w/w drużyną mają wolny termin.   

              

      - verte - 
 

Rok założenia 

1928 



9. Wydział Gier ŚZPN informuje, że po ustaleniu terminarza rozgrywek Klasy „O” Juniorów  

Młodszych Grupa II z rozgrywek wycofała się drużyna: „ŁKS” Łopuszno.         

   W związku z powyższym zespoły, którym wyznaczono w terminarzu zawody z w/w  drużyną mają  

            wolny termin.  

 

10. Wydział Gier ŚZPN informuje, że zaktualizowany został terminarz Klasy „O” Juniorów 

Młodszych Grupa III  w miejsce przeniesionego do kategorii Trampkarza Młodszego zespołu LZS 

„JAWORNIK” Gorzków będzie uczestniczyć w rozgrywkach drużyna:  „WISŁA” Nowy Korczyn. 

W związku z powyższym Wydział Gier opracował nowy terminarz Klasy „O” Juniorów  

Młodszych Grupa III  uwzględniając zespół „WISŁA” Nowy Korczyn, który wyraził akces gry 

w/w klasie rozgrywek.  

 

11. Wydział Gier ŚZPN informuje, że po ustaleniu terminarza rozgrywek o mistrzostwo Trampkarzy 

Starszych rocznik 1997 Grupa II do rozgrywek nie przystąpił zespół:   KS Czermno.          

   W związku z powyższym zespoły, którym wyznaczono w terminarzu zawody z w/w  drużyną mają  

    wolny termin.  

 

12. Wydział Gier ŚZPN informuje, że po ustaleniu terminarza rozgrywek o mistrzostwo  Trampkarzy 

Młodszych rocznik 1998 Grupa I z rozgrywek wycofała się drużyna: „ŁKS” Łopuszno.       

   W związku z powyższym zespoły, którym wyznaczono w terminarzu zawody z w/w  drużyną mają 

     wolny termin.  

 

13. Wydział Gier ŚZPN informuje, że zaktualizowany został terminarz Trampkarzy  Młodszych 

rocznik 1998 Grupa II  w miejsce przeniesionego do Klasy „O” Juniora  Młodszego grupa III 

zespołu „WISŁA” Nowy Korczyn będzie uczestniczyć w rozgrywkach drużyna:   

„LZS „JAWORNIK” Gorzków. 

 W związku z powyższym Wydział Gier opracował nowy terminarz Trampkarzy  Młodszych 

rocznik 1998 Grupa II uwzględniając zespół LZS „JAWORNIK” Gorzków, który wyraził akces 

gry w/w klasie rozgrywek.  

 

14. Wydział Gier ŚZPN informuje, że w trakcie rozgrywek o mistrzostwo Młodzików Starszych 

rocznik 1999 Grupa I z rozgrywek wycofała się drużyna: „MKS” Stąporków         

   W związku z powyższym zespoły, którym wyznaczono w terminarzu zawody z w/w  drużyną mają 

     wolny termin.  

 

15. Wydział Gier ŚZPN informuje, że po ustaleniu terminarza rozgrywek o mistrzostwo  Orlików 

Młodszych rocznik 2002 Grupa I z rozgrywek wycofała się drużyna:  „WIERNA” Małogoszcz       

   W związku z powyższym Wydział Gier opracował nowy terminarz dla tej grupy 

   rozgrywek.  

 

16. Wydział Gier ŚZPN informuje, że po ustaleniu terminarza rozgrywek o mistrzostwo  Orlików 

Starszych rocznik 2001 Grupa IV z rozgrywek wycofała się drużyna:  „CZARNI” Połaniec        

   W związku z powyższym Wydział Gier opracował nowy terminarz dla tej grupy 

   rozgrywek.  

 

17. Wydział Gier ŚZPN informuje, że wszystkie aktualne terminarze, wyniki i tabele 

poszczególnych grup rozgrywek znajdują się na stronie internetowej Świętokrzyskiego      

Związku Piłki Nożnej w Kielcach adres www.szpnkielce.pl w zakładce Tabele – sezon 

2011/2012. 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Zainteresowane kluby  

2. Kolegium Sędziów ŚZPN 

3.   Wydział Gier a/a 

http://www.szpnkielce.pl/

