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L. dz. ŚZPN/138/2012                                        Kielce dn. 10.04.2012 r. 

    

Komunikat Nr  23-2-2012/2011 

Wydział Gier Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej w Kielcach 

 

 

 

1.Wydział Gier ŚZPN  w Kielcach na wniosek klubu „GKS” Nowiny wyraził zgodę  na 

zmianę godziny zawodów o mistrzostwo „Zina” IV Liga  seniorów z dnia 01.04.2012 r.  

pomiędzy drużynami: 

 „GKS” Nowiny – „Spartakus” Daleszyce  

W związku z powyższym została na klub „GKS” Nowiny nałożona opłata regulaminowa  

w wysokości 100 zł. (słownie sto złotych). Podstawa prawna § 9 pkt. 4 Regulaminu 

Rozgrywek ŚZPN na sezon 2011/2012 r.  

 

2.Wydział Gier ŚZPN  w Kielcach na wniosek klubu „GLKS” Krasocin  wyraził zgodę  na 

zmianę godziny zawodów klasy  „B” gr. II  seniorów z dnia 07.04.2012 r.  pomiędzy 

drużynami: 

 „GLKS” Krasocin – „GKS” Kluczewsko  

W związku z powyższym została na klub „GLKS” Krasocin nałożona opłata regulaminowa 

w wysokości 100 zł. (słownie sto złotych) Podstawa prawna § 9 pkt. 4 Regulaminu 

Rozgrywek ŚZPN na sezon 2011/2012 r.  

 

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

mistrzostwo „Zina” IV Liga seniorów z dnia 29.04.2012 r.  seniorów pomiędzy drużynami: 

 „Sparta” Kazimierza Wielka –„Czarni” Połaniec 

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

W związku z powyższym została na klub „Sparta” Kazimierza Wielka nałożona opłata 

regulaminowa w wysokości 50 zł. (słownie pięćdziesiąt złotych) Podstawa prawna § 9 pkt. 

3 Regulaminu Rozgrywek ŚZPN na sezon 2011/2012 r.  

 

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

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

„LZS” Samborzec – MKS „Zdrój” Busku Zdrój. 

na dzień 22.04.2012 r. ( niedziela ) godz. 17.00 na boisku w Samborcu 

W związku z powyższym została na klub „LZS” Samborzec nałożona opłata regulaminowa 

w wysokości 50 zł. (słownie pięćdziesiąt złotych) Podstawa prawna § 9 pkt. 3 Regulaminu 

Rozgrywek ŚZPN na sezon 2011/2012 r.  

 

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

o mistrzostwo Klasy „A” gr. I seniorów z dnia 03.06.2012 r.  seniorów pomiędzy 

drużynami: 

„Nidzianka” Bieliny – „Victoria” Górki Szczukowskie 

  na dzień 02.06.2012 r. (sobota) godz. 14.00 na boisku w Bielinach 

 W związku z powyższym została na klub „Nidzianka” Bieliny nałożona opłata 

regulaminowa w wysokości 30 zł. (słownie pięćdziesiąt złotych) Podstawa prawna § 9 pkt. 

3 Regulaminu Rozgrywek ŚZPN na sezon 2011/2012 r.  

 

Rok założenia 

1928 



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

o mistrzostwo Klasy „B” gr. I seniorów z dnia  29.04.2012 r.  seniorów pomiędzy 

drużynami: 

MKS „Orlicz” II Suchedniów – „Polonia” Białogon  

na dzień 28.04.2012 r. (sobota) godz.13.30 na boisku w Suchedniowie. 

W związku z powyższym została na klub „Orlicz” Suchedniów nałożona opłata 

regulaminowa w wysokości 30 zł. (słownie pięćdziesiąt złotych) Podstawa prawna § 9 pkt. 

3 Regulaminu Rozgrywek ŚZPN na sezon 2011/2012 r. 

 

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

o mistrzostwo Klasy „B” gr. I seniorów z dnia 15.04.2012 r. pomiędzy drużynami: 

LZS Lubrzanka „II” Kajetanów – „Polonia” Białogon Kielce  

Powodem powyższego jest brak zgody przeciwnika na  zmianę terminu rozgrywania 

rzeczonych zawodów. Mecz zostanie rozegrane zgodnie z terminarzem rozgrywek B klasy 

gr. I sezonu rozgrywkowego 2011/2012 r. tj.  

w dn. 15.04.2012 r. (niedziela) o godz. 11.00  na boisku w Kajetanowie 
Podstawa prawna § 9 pkt. 4 Regulaminu Rozgrywek ŚZPN na sezon 2011/2012 r.  

 

8. Wydział Gier ŚZPN w Kielcach wyraził zgodę na zmianę godziny zawodów klasy „O” 

Junior Młodszy gr. III  z dnia 28.04.2012 r. pomiędzy zespołami 

GLKS „Zorza” Tempo Pacanów – „Partyzant” Wodzisław 

na dzień 28.04.2012 r. (sobota) o  godz. 11.00 na boisku w Pacanowie 

 

Sporządził: Mateusz Chabros                                                       

            

Otrzymują: 

- Zainteresowane kluby 

- Kolegium sędziów ŚZPN 

- Wydział Bezpieczeństwa 

- Wydział Gier a/a 


