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L. dz. ŚZPN/ 178 /2012                                        Kielce dn. 20.04.2012 r. 

    

Komunikat Nr 26-4/2011-2012 

Wydział Gier Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej w Kielcach 

 

 

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

o mistrzostwo klasy „O” seniorów z dnia 03.05.2012 r.  pomiędzy drużynami: 

 „Wicher” Miedziana Góra – „GKS” Rudki  

   na dzień 03.05.2012 r. (czwartek) godz. 12.00 na boisku w Miedzianej Górze 

W związku z powyższym została na klub „Wicher” Miedziana Góra 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 klasy B 

seniorów grupy  I z dnia 29.04.2012 r.  pomiędzy drużynami: 

„Lubrzanka” II Kajetanów – „Tęcza” Gowarczów 

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

W związku z powyższym została na klub „Lubrzanka” Kajetanów nałożona opłata            

regulaminowa w wysokości 30 zł (słownie trzydzieści 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 klasy B 

seniorów grupy  II z dnia 06.05.2012 r.  pomiędzy drużynami: 

 „Start” Słupia Jędrzejowska – Partyzant Wodzisław 

 na dzień 06.05.2012 r. (niedziela) godz. 15.00 na boisku w Słupi Jędrzejowskiej 

 

4.Wydział Gier ŚZPN  w Kielcach nie wyraził zgody  na zmianę godziny zawodów klasy B 

seniorów grupa  II z dnia 27.05.2012 r.  pomiędzy drużynami: 

„Start” Słupia Jędrzejowska – Hetman II Włoszczowa  

Powodem powyższej decyzji jest fakt że w/w termin meczu jest terminem obligatoryjnym  

i nie podlega zmianie. 

 

5. Wydział Gier ŚZPN w Kielcach nie wyraził zgody na zmianę godziny zawodów klasy B 

seniorów grupa III z dnia 28.04.2012 r. pomiędzy drużynami: 

MKS „Zdrój” II Busko Zdrój – „GTS” Raków 

Mecz odbędzie się w dniu 28.04.2012 r. (sobota) godz.16.00 na boisku klubu Zdrój 

Busko. 

Powodem powyższego jest brak zgody drużyny przeciwnej na rozegranie meczu  

w wnioskowanym terminie przez klub MKS „Zdrój” Busko  Zdrój. 

 

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

seniorów grupa III z dnia 13.05.2012 r. pomiędzy drużynami: 

Sparta II Kazimierza Wielka – GTS Raków 

na dzień 13.05.2012 r. (niedziela) godz. 14.00 na boisku w Kazimierzy Wielkiej  

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

regulaminowa w wysokości 30 zł (słownie trzydzieści złotych) Podstawa prawna § 9 pkt. 3 

Regulaminu Rozgrywek ŚZPN na sezon 2011/2012 r. 

 

Rok założenia 

1928 



 

7. Wydział Gier ŚZPN w Kielcach nie wyraził zgody na zmianę godziny zawodów klasy B 

seniorów grupa III z dnia 03.06.2012 r. pomiędzy drużynami: 

„Sparta” II Kazimierza Wielka – „Piast” II Stopnica  
Powodem powyższej decyzji jest fakt że w/w termin meczu jest terminem obligatoryjnym  

i nie podlega zmianie. 

 

 

 

 

Sporządził: Mateusz Chabros                                                       

            

Otrzymują: 

- Zainteresowane kluby 

- Kolegium sędziów ŚZPN 

- Wydział Bezpieczeństwa 

- Wydział Gier a/a 


