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L. dz. ŚZPN/153/2012                                        Kielce dn. 13.04.2012 r. 

    

Komunikat Nr  24-1-2011/2012 

Wydział Gier Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej w Kielcach 

 

 

 

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

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

 „Hetman” Włoszczowa – „GKS” Nowiny  

   na dzień 28.04.2012 r. (sobota) godz. 16.00 na boisku we Włoszczowie 

W związku z powyższym została na klub „Hetman” Włoszczowa nałożona opłata 

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

3 Regulaminu Rozgrywek ŚZPN na sezon 2011/2012 r 

 

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

o mistrzostwo klasy „O”  seniorów z dnia 29.04.2012 r.  pomiędzy drużynami: 

 „Neptun” Końskie – „LZS” Samborzec  

   na dzień 28.04.2012 r. (sobota) godz. 17.00 na boisku w Końskich 

W związku z powyższym została na klub „Neptun” Końskie nałożona opłata regulaminowa 

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

Rozgrywek ŚZPN na sezon 2011/2012 r 

 

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

o mistrzostwo klasy „O”  seniorów z dnia 06.05.2012 r.  pomiędzy drużynami: 

 „Lechia” Strawczyn – „Samson” Samsonów  

   na dzień 06.05.2012 r. (niedziela) godz. 18.00 na boisku w Strawczynie 

W związku z powyższym została na klub „Lechia” Strawczyn 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 terminu zawodów  

klasy „A” gr. I  seniorów z dnia 29.04.2012 r.  pomiędzy drużynami: 

  „LKS” Bolmin – „Granat” II Skarżysko 

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

W związku z powyższym została na klub „LKS” Bolmin nałożona opłata regulaminowa  

w wysokości 30 zł. (słownie trzydzieści 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 Świętokrzyskiej Ligi Juniorów Młodszych  z dnia 26.05.2012 r.  pomiędzy 

drużynami: 

  „UKS” Trójka Sandomierz – „Kamienna” Brody 

  na dzień 27.05.2012 r. (niedziela) godz. 11.00 na boisku w Sandomierzu 

W związku z powyższym została na klub „UKS” Trójka Sandomierz nałożona opłata 

regulaminowa w wysokości 20 zł. (słownie dwadzieścia 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 Młodzika Młodszego rocznik 2000 gr. II  z dnia 28.04.2012 r.  pomiędzy 

drużynami: 

 „Piaskowianka” Piaski – MKS „Zdrój” Busko Zdrój  

na dzień 27.04.2012 r. (piątek) godz. 16.30 na boisku w Piaskach 

W związku z powyższym została na klub „Piaskowianka” Piaski nałożona opłata 

regulaminowa w wysokości 20 zł. (słownie dwadzieścia złotych) Podstawa prawna § 9 pkt. 

3 Regulaminu Rozgrywek ŚZPN na sezon 2011/2012 r 

 

 

 

Sporządził: Mateusz Chabros                                                       

            

Otrzymują: 

- Zainteresowane kluby 

- Kolegium sędziów ŚZPN 

- Wydział Bezpieczeństwa 

- Wydział Gier a/a 


