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L. dz. ŚZPN/ 057  /2012                                    Kielce dn. 09.03.2012 r. 

    

 

Komunikat Nr 19-1/2011-2012  

Wydział Gier Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej w Kielcach 

 

 

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

o mistrzostwo  IV ligi z dnia 18.03.2012 r.  pomiędzy drużynami: 

  „Wisła” Sandomierz  – „Lubrzanka” Kajetanów 

  na dzień 17.03.2012 r. (sobota) godz. 14.00 na boisku w Sandomierzu 

 

 

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

o mistrzostwo  IV ligi z dnia 1.04.2012 r.  pomiędzy drużynami: 

 „Wisła” Sandomierz  – „Olimpia-Pogoń” Staszów 

 na dzień 31.03.2012 r. (sobota) godz. 15.00 na boisku w Sandomierzu 

 

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

o mistrzostwo  IV ligi z dnia 15.04.2012 r.  pomiędzy drużynami: 

 „Wisła” Sandomierz  – „Sokół-Nordkalk Górnik” Rykoszyn 

 na dzień 14.04.2012 r. (sobota) godz. 16.00 na boisku w Sandomierzu 

 

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

o mistrzostwo  IV ligi z dnia 29.04.2012 r.  pomiędzy drużynami: 

 „Wisła” Sandomierz  – „Unia” Sędziszów 

 na dzień 28.04.2012 r. (sobota) godz. 16.00 na boisku w Sandomierzu  

 

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

o mistrzostwo  IV ligi z dnia 06.05.2012 r.  pomiędzy drużynami: 

 „Wisła” Sandomierz  – „Nida” Pińczów 

 na dzień 06.05.2012 r. (niedziela) godz. 14.00 na boisku w Sandomierzu  

 

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

o mistrzostwo  IV ligi z dnia 22.04.2012 r.  pomiędzy drużynami: 

 „Czarni” Połaniec  – „Hetman” Włoszczowa 

 na dzień 21.04.2012 r. (sobota) godz. 12.00 na boisku w Połańcu 

 

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

o mistrzostwo  IV ligi z dnia 13.05.2012 r.  pomiędzy drużynami: 

 „Czarni” Połaniec  – „Lubrzanka” Kajetanów 

 na dzień 12.05.2012 r. (sobota) godz. 12.00 na boisku w Połańcu 

 

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

o mistrzostwo  IV ligi z dnia 22.04.2012 r.  pomiędzy drużynami: 

 „Spartakus” Daleszyce – „ŁKS” Łagów 

 na dzień 21.04.2012 r. (sobota) godz. 16.00 na boisku w Daleszycach 

 

Rok założenia 

1928 



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

 o mistrzostwo klasy „O” seniorów z dnia 13.05.2012 r.  pomiędzy drużynami: 

 „Moravia” Morawica – LZS Samborzec 

 na dzień 12.05.2012 r. (sobota) godz. 17.00- na boisku w Morawicy 

 

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

 o mistrzostwo klasy „O” seniorów z dnia 25.03.2012 r.  pomiędzy drużynami: 

 „Astra” Piekoszów – „ Koprzywianka” Koprzywnica 

 na dzień 24.03.2012 r. (sobota) godz. 15.00- na boisku w Piekoszowie 

 

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

 o mistrzostwo klasy „O” seniorów z dnia 22.04.2012 r.  pomiędzy drużynami: 

„Astra” Piekoszów – „Skała” Tumlin 

 na dzień 21.04.2012 r. (sobota) godz. 15.30- na boisku w Piekoszowie 

 

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

 o mistrzostwo klasy „O” seniorów z dnia 13.05.2012 r.  pomiędzy drużynami: 

 „Astra” Piekoszów – „Victoria” Skalbmierz 

  na dzień 12.05.2012 r. (sobota) godz. 15.30  na boisku w Piekoszowie 

 

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

 o mistrzostwo klasy „O” seniorów z dnia 27.05.2012 r.  pomiędzy drużynami: 

 „Astra” Piekoszów – „Samson” Samsonów 

  na dzień 26.05.2012 r. (sobota) godz. 15.30  na boisku w Piekoszowie 

 

  

Sporządził: Mateusz Chabros                                                       

         

  

 

 

 

      

 

Otrzymują: 

- Zainteresowane kluby 

- Kolegium sędziów ŚZPN 

- Wydział Bezpieczeństwa 

- Wydział Gier a/a 

 


