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Rok założenia
1928

KOMUNIKAT Nr 32-1/2011-2012
Wydziału Gier Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej w Kielcach
Wydział Gier ŚZPN w Kielcach wyznaczył terminy meczów barażowych o awans do Klasy „A” seniorów
grupa II pomiędzy drużynami:
„Nidzica” Dobiesławice – „KSZO” 1929 II Ostrowiec Św.
na dzień 17 czerwiec 2012 roku (niedziela) godz. 16.00 w Dobiesławicach na stadionie klubu „Nidzica” Dobiesławice
„KSZO” 1929 II Ostrowiec Św. – „Nidzica” Dobiesławice
na dzień 24 czerwiec 2012 roku (niedziela) godz. 15.00 w Ostrowcu Świętokrzyskim na boisku przy ulicy Kolejowej
20 C

Uwaga:
1. Zgodnie z projektem terminarza rozgrywek na rundę wiosenną sezonu 2011/2012 Wydział Gier ŚZPN w Kielcach
dokonał zmiany par barażowych. Zmiana wynika z przypisania terytorialnego zespołów Klasy „B” Grupa I i II, które w
przypadku awansu do Klasy „A” uczestniczą w sezonie 2012/2013 w rozgrywkach grupy I, a drużyny Klasy „B” grupy
III i IV w przypadku awansu w rozgrywkach Klasy „A” grupy II.
2. Zawody barażowe są traktowane jako kolejne zawody mistrzowskie, z zachowaniem zasad Regulaminu Rozgrywek
ŚZPN na sezon 2011/2012 (w szczególności mówiących o karach indywidualnych zawodników – żółte i czerwone
kartki oraz czasu gry w jednym terminie w różnych drużynach swojego klubu).
3.Do uczestnictwa w meczach barażowych uprawnieni są zawodnicy, którzy zostali potwierdzeni i uprawniani do gry
w wyżej wymienionych klubach na sezon 2011/2012 zgodnie z obowiązującymi przepisami PZPN.
4. Gospodarz meczu wymieniony na pierwszym miejscu w w/w terminarzu jest organizatorem zawodów i musi spełnić
wszystkie wymogi nałożone regulaminem i przepisami gry w piłkę nożną, w tym zapewnić należyty obiekt do
zawodów, dokonać wszystkich opłat wynikających z organizacji zawodów tj. delegacji sędziowskich, służby
medycznej i innych osób funkcyjnych. Podstawa prawna: Regulamin Rozgrywek ŚZPN § 8.
5. Kolegium Sędziów ŚZPN desygnuje obsadę sędziowską na w/w mecze. Wyznaczeni sędziowie zobowiązani są do
dostarczenia sprawozdań z meczów barażowych:
- z I terminu do dnia 19.06.2012 r. (wtorek) do godziny 12.00
- z II terminu do dnia 26.06.2012 r. (wtorek) do godziny 12.00
6. Sprawy nie ujęte w powyższym komunikacie rozstrzyga Wydział Gier ŚZPN zgodnie z obowiązującymi
Regulaminami i przepisami.
Zasady awansu:
Awans do Klasy „A” grupa II wywalczy drużyna, która zdobędzie więcej punktów w dwumeczu.
W przypadku uzyskania równej liczby punktów, o awansie decydują:
- korzystniejsza różnica między zdobytymi bramkami w spotkaniach tych drużyn,
- przy dalszej równości, według obowiązującej reguły UEFA, bramki strzelone na wyjeździe liczone są „podwójnie”,
korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn,
- przy dalszej równości, zarządzona będzie dogrywka 2 x 15 minut,
- jeżeli w czasie dogrywki oba zespoły zdobędą tę samą liczbę bramek, bramki strzelone na wyjeździe liczone są
„podwójnie” (awans drużyny gości) zgodnie z zasadami przyjętymi w UEFA w rozgrywkach europejskich,
- jeżeli w czasie dogrywki oba zespoły nie zdobędą żadnej bramki, sędzia zawodów zarządza wykonanie rzutów
karnych według obowiązujących przepisów.
Otrzymują:
1. Zainteresowane kluby
2. Wydział Bezpieczeństwa
3. Kolegium Sędziów ŚZPN
4. Wydział Gier a/a

