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    KOMUNIKAT  Nr  28-7/2011-2012 

Wydziału Gier Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej 

w Kielcach    
    

1. Wydział Gier po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z w/w zawodów postanowił zweryfikować 

zawody pomiędzy  drużynami : „DĄB” Nagłowice – „GKS” Górno jako walkower  na korzyść 

drużyny „GKS” Górno z powodu zdekompletowania drużyny klubu sportowego „DĄB” Nagłowice. 

Podstawa prawna : Regulamin Rozgrywek ŚZPN § 13 pkt. 1 „i”. Wynik meczu został 

zweryfikowany na 4:0 dla zespołu GKS Górno, czyli utrzymano wynik z boiska pozbawiając 

drużynę  „DĄB” Nagłowice  zdobytych dwóch  bramek zgodnie z Regulaminem Rozgrywek ŚZPN 

§13 pkt.3. Podstawa prawna: Regulamin Rozgrywek ŚZPN w Kielcach  §13 pkt. 1 „g” i §28 pkt.  

8 „c”. 

2. Wydział Gier Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej w Kielcach po zapoznaniu się 

ze sprawozdaniem sędziego postanowił zweryfikować zawody Świętokrzyskiej Ligi Juniorów 

Starszych rozegranych z dnia  05.05.2012 r. pomiędzy drużynami: „OLIMPIA-POGOŃ” Staszów – 

„GRANAT” Skarżysko Kamienna jako walkower 3:0 vo na korzyść drużyny klubu sportowego 

„OLIMPIA-POGOŃ” Staszów z powodu gry nieuprawnionego zawodnika Przemysław 

Gruszczyński w zespole „GRANAT” Skarżysko Kamienna. Zawodnik w dniu 01.05.2012 r. został 

ukarany 4 żółtą kartką w rozgrywkach Świętokrzyskiej Ligi Juniorów Starszych w sezonie 2011/2012 

i powinien w/w meczu odbywać karę dyskwalifikacji 1 meczu. Podstawa prawna: Regulamin 

Rozgrywek ŚZPN w Kielcach  §13 pkt. 1 „g” i §28 pkt.  8 „c”.   Uwaga: do odbycia kary nie 

wlicza się spotkań, które się nie odbyły oraz tych, w których zawodnik wystąpił jako 

nieuprawniony.  
 

3. Wydział Gier po zapoznaniu się ze sprawozdaniem sędziego postanowił zweryfikować zawody 

pomiędzy  drużynami : „SOKÓŁ NORDKALK GÓRNIK” Rykoszyn – „KORONA” SA Kielce 

jako walkower 3:0 vo na korzyść drużyny  „KORONA” SA Kielce  z powodu nie stawienia się na 

zawody w wyznaczonym terminie zawodników zespołu gospodarzy klubu „SOKÓŁ NORKALK 

GÓRNIK” Rykoszyn. Podstawa prawna : Regulamin Rozgrywek ŚZPN § 13 pkt. 1 „b”. 

4. Wydział Gier Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej w Kielcach po zapoznaniu się 

ze sprawozdaniem sędziego postanowił : zweryfikować zawody Świętokrzyskiej Ligi Juniorów 

Młodszych rozegranych w dniu  05.05.2012 r. pomiędzy drużynami „PIASKOWIANKA” Piaski  – 

„KORONA” SA Kielce jako walkower na korzyść drużyny klubu sportowego „KORONA” SA 

Kielce z powodu gry nieuprawnionego zawodnika Mateusz Giełżecki w zespole 

„PIASKOWIANKA” Piaski. Zawodnik w dniu 01.05.2012 r. został  ukarany 7 żółtą kartką  

w rozgrywkach Świętokrzyskiej Ligi Juniorów Młodszych w sezonie 2011/2012 i powinien  

w/w zawodach odbywać karę dyskwalifikacji 1 meczu. Podstawa prawna: Regulamin Rozgrywek 

ŚZPN w Kielcach  §13 pkt. 1 „g” i §28 pkt. 8 „c”.  Wynik meczu został zweryfikowany na 16:0 dla 

zespołu „KORONA” SA Kielce, czyli utrzymano wynik z boiska pozbawiając drużynę  

„PIASKOWIANKA” Piaski  zdobytej   bramki zgodnie z Regulaminem Rozgrywek ŚZPN §13 pkt. 

Uwaga: do odbycia kary nie wlicza się spotkań, które się nie odbyły oraz tych,  

w których zawodnik wystąpił jako nieuprawniony.  

 

5.Wydział Gier Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej w Kielcach po zapoznaniu się 

ze sprawozdaniem sędziego postanowił zweryfikować zawody Klasy „O” Juniorów Starszych  

grupa II rozegranych w dniu  05.05.2012 r. pomiędzy drużynami : „PARTYZANT” Radoszyce  – 

„GLKS” Krasocin jako walkower 3:0 vo na korzyść drużyny klubu sportowego „PARTYZANT” 

Radoszyce z powodu gry nieuprawnionego zawodnika Szymon Omasta w zespole „GLKS” 

Krasocin. Zawodnik w dniu 01.05.2012 r. został ukarany 4 żółtą kartką w rozgrywkach Klasy „O” 



Juniorów Starszych grupa II w sezonie 2011/2012 i powinien w/w zawodach odbywać karę 

dyskwalifikacji 1 meczu. Podstawa prawna: Regulamin Rozgrywek ŚZPN w Kielcach  §13 pkt. 1 

„g” i §28 pkt. 8 „c”.  Uwaga: do odbycia kary nie wlicza się spotkań, które się nie odbyły oraz 

tych, w których zawodnik wystąpił jako nieuprawniony.  

 

6.Wydział Gier po zapoznaniu się z dokumentacją dotyczącą zawodów postanowił 

zweryfikować zawody Młodzików Młodszych rocznik 2000 grupa II pomiędzy 

drużynami: „MORAVIA” Morawica – „PIAST” Stopnica jako walkower 3:0 vo na korzyść 

drużyny  „PIAST” Stopnica  z powodu nie stawienia się na zawody w wyznaczonym terminie 

wymaganej ilości zawodników zespołu gospodarzy klubu „MORAVIA” Morawica. Podstawa 

prawna: Regulamin Rozgrywek ŚZPN § 13 pkt. 1 „b”. 

 

7.Wydział Gier Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej w Kielcach po zapoznaniu się  

ze sprawozdaniem sędziego postanowił zweryfikować zawody Klasy „O” juniorów starszych grupa II  

z dnia 01.05.2012 r. pomiędzy drużynami: „DEKO” Włoszczowa – MKS „NEPTUN” Końskie  

jako walkower 3:0 vo na korzyść drużyny klubu sportowego „DEKO” Włoszczowa  

z powodu braku kart zdrowia zawodników zespołu MKS „NEPTUN” Końskie podczas sprawdzania 

dokumentów przez sędziego przed rozpoczęciem zawodów. Podstawa prawna: Regulamin 

Rozgrywek ŚZPN § 13 pkt. 1„g” i „h” oraz § 28 pkt. 8 „e”.     
 

 

 

 

 

 

Sporządził : 

Sekretarz  Świętokrzyskiego  

Związku Piłki Nożnej 

Arkadiusz Krala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Zainteresowane kluby  

2. Kolegium Sędziów ŚZPN 

3. Wydział Dyscypliny ŚZPN 

4. Wydział Gier a/a 


