
 
                                          Kielce dn. 11.06.2012 r. 

    

 

 Kluby Sportowe 

 KKP „Korona” Kielce, „Piast” Stopnica, „Wisła” Sandomierz 

  

 

 Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej w Kielcach zawiadamia, że finałowe zawody  

o mistrzostwo województwa świętokrzyskiego o miejsca 1-3 w kat. Młodzika Młodszego 

(rocznik 2000 i młodsi) odbędą się w dniu 23.06.2012 r.  od godz. 10.00 w Kielcach . na ulicy 

Prostej wg niżej zamieszczonego harmonogramu. 

 

 

      TERMINARZ ROZGRYWEK WG LOSOWANIA 

 

 
Godzina zawodów Nazwa drużyny Nazwa drużyny Wynik 

10.00 KKP Korona Kielce Wisła Sandomierz : 

11.10 Wisła Sandomierz Piast Stopnica : 

12.20 Piast Stopnica KKP Korona Kielce : 

 

  
1. Do udziału w w/w zawodach finałowych uprawnieni są zawodnicy urodzeni w 2000 r.  

i młodsi zgłoszeni na liście przez klub do rozgrywek Młodzika Młodszego. Lista potwierdzona przez 

ŚZPN w Kielcach na sezon 2011/2012 r.  

2. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach winni posiadać aktualne badania sportowo-lekarskie.  

3. Każdy zawodnik zobowiązany jest posiadać dokument ze zdjęciem stwierdzającym tożsamość (np.: 

legitymacja szkolna, paszport lub inny dokument ze zdjęciem).  

4. Rozgrywki finałowe są kontynuacja rozgrywek ligowych Młodzika Młodszego sezonu 2011/2012 r. 

5. Czas trwania zawodów finałowych 2 x 20 min z przerwą 10 min na zmianę stron boiska. 

6.  Mecze odbywają się na pełnowymiarowym boisku z zaznaczeniem, że gra odbywa się od pola karnego 

do pola karnego tj. 55-68m , szerokości i ok. 73m długości (w zależności od wymiarów boiska)  

i rozgrywane są piłką nr 4. 

7. Obowiązują bramki o wymiarach 5m szerokości na 2m wysokości. 

8. Pole karne w odległości 9 m od bramki. 

9.  System rozgrywek „każdy z każdym” w wyżej podanej kolejności. 

10. O kolejności drużyn w rozgrywkach finałowych decydują: 

a) liczba zdobytych punktów 

b) w przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwie lub trzy drużyny o zajętym miejscu 

decyduje: 

- liczba zdobytych punktów i bramek między tymi drużynami (bezpośredni pojedynek)  

- korzystniejsza różnica bramek w rozgrywkach finałowych 

- wyniki rzutów karnych – ( przy wyniku remisowym rzuty karne zgodnie z przepisami PZPN) 

      9.   Zawodnicy winni być ubezpieczeni przez macierzysty klub. 

     10.  W sprawach, które nie zostały ujęte w Regulaminie Rozgrywek „Młodzika Młodszego” rocznik 2000 i 

młodsi decyzję podejmuje Wydział Gier ŚZPN w Kielcach zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 

 

UWAGA 

Koszty przejazdu i wyżywienia ponoszą uczestnicy finałów. Gospodarz klub KKP Korona Kielce 

zapewnia przygotowanie boiska, piłki do gry, szatnie oraz obsługę medyczną. Koszty opłat ryczałtów 

sędziowskich i obsługi medycznej ponosi ŚZPN w Kielcach. ŚZPN jest także fundatorem pucharów dla 

drużyn uczestniczących w turnieju. 

 

Sporządził Mateusz Chabros             

                                                               
            


