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L. dz. ŚZPN/408/2012                                  Kielce, dn. 02.08.2012r. 

 

Komunikat Nr 3-2/2012-2013 

Wydział Gier Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej w Kielcach 

 

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

„IV” Ligi świętokrzyskiej seniorów z dnia 19.08.2012 pomiędzy zespołami: 

„Orlęta” Kielce – TS 1946 „Nida” Pińczów 

na dzień 18.08.2012 r. (sobota) godz. 17.00 na boisku w Kielcach 

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

„IV” Ligi świętokrzyskiej seniorów z dnia 12.08.2012 pomiędzy zespołami: 

„Alit” Ożarów – „ŁKS” Łagów 

na dzień 11.08.2012 r. (sobota) godz. 17.00 na boisku w Ożarowie 

3. Wydział Gier ŚZPN w Kielcach wyraził zgodę na zmianę terminu zawodów o mistrzostwo 

„IV” Ligi świętokrzyskiej seniorów z dnia 02.09.2012 pomiędzy zespołami: 

„Alit” Ożarów – „Sparta” Kazimierza Wielka 

na dzień 01.09.2012 r. (sobota) godz. 17.00 na boisku w Ożarowie 

4. Wydział Gier ŚZPN w Kielcach wyraził zgodę na zmianę terminu zawodów o mistrzostwo 

„IV” Ligi świętokrzyskiej seniorów z dnia 16.09.2012 pomiędzy zespołami: 

„Alit” Ożarów – „Zdrój” Busko Zdrój 

na dzień 15.09.2012 r. (sobota) godz. 16.00 na boisku w Ożarowie 

5. Wydział Gier ŚZPN w Kielcach wyraził zgodę na zmianę terminu zawodów o mistrzostwo 

„IV” Ligi świętokrzyskiej seniorów z dnia 30.09.2012 pomiędzy zespołami: 

„Alit” Ożarów – „Partyzant” Radoszyce 

na dzień 29.09.2012 r. (sobota) godz. 15.00 na boisku w Ożarowie 

6. Wydział Gier ŚZPN w Kielcach wyraził zgodę na zmianę terminu zawodów o mistrzostwo 

„IV” Ligi świętokrzyskiej seniorów z dnia 14.10.2012 pomiędzy zespołami: 

„Alit” Ożarów – „Spartakus” Daleszyce 

na dzień 13.10.2012 r. (sobota) godz. 15.00 na boisku w Ożarowie 

7. Wydział Gier ŚZPN w Kielcach wyraził zgodę na zmianę terminu zawodów o mistrzostwo 

„IV” Ligi świętokrzyskiej seniorów z dnia 21.10.2012 pomiędzy zespołami: 

„Alit” Ożarów – „Unia” Sędziszów 

na dzień 20.10.2012 r. (sobota) godz. 14.00 na boisku w Ożarowie 

8. Wydział Gier ŚZPN w Kielcach wyraził zgodę na zmianę terminu zawodów o mistrzostwo 

„IV” Ligi świętokrzyskiej seniorów z dnia 04.11.2012 pomiędzy zespołami: 

„Alit” Ożarów – „Orlęta” Kielce 

na dzień 03.11.2012 r. (sobota) godz. 13.00 na boisku w Ożarowie 

9. Wydział Gier ŚZPN w Kielcach wyraził zgodę na zmianę terminu zawodów o mistrzostwo 

klasy „O” seniorów z dnia 12.08.2012 pomiędzy zespołami: 

„Kamienna”Brody – „Samson”Samsonów 

na dzień 11.08.2012 r. (sobota) godz. 17.00 na boisku w Brodach 
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10. Wydział Gier ŚZPN w Kielcach wyraził zgodę na zmianę terminu zawodów o mistrzostwo 

klasy „O” seniorów z dnia 19.08.2012 pomiędzy zespołami: 

„Kamienna”Brody – „Sparta” Dwikozy 

na dzień 18.08.2012 r. (sobota) godz. 11.00 na boisku w Brodach 

11. Wydział Gier ŚZPN w Kielcach wyraził zgodę na zmianę terminu zawodów o mistrzostwo 

klasy „O” seniorów z dnia 02.09.2012 pomiędzy zespołami: 

„Kamienna”Brody – „Neptun” Końskie 

na dzień 01.09.2012 r. (sobota) godz. 11.00 na boisku w Brodach 

12. Wydział Gier ŚZPN w Kielcach wyraził zgodę na zmianę terminu zawodów o mistrzostwo 

klasy „O” seniorów z dnia 12.08.2012 pomiędzy zespołami: 

„Nidzianka” Bieliny – „LZS” Samborzec 

na dzień 11.08.2012 r. (sobota) godz. 10.00 na boisku w Bielinach 

13. Wydział Gier ŚZPN w Kielcach wyraził zgodę na zmianę terminu zawodów no mistrzostwo 

klasy „O” seniorów z dnia 19.08.2012 pomiędzy zespołami: 

„Nidzianka” Bieliny – „GKS” Nowiny 

na dzień 18.08.2012 r. (sobota) godz. 14.00 na boisku w Bielinach 

14. Wydział Gier ŚZPN w Kielcach wyraził zgodę na zmianę godziny zawodów o mistrzostwo 

klasy „O” seniorów z dnia 12.08.2012 pomiędzy zespołami: 

„Zryw” Skroniów – „Zenit” Chmielnik 

na dzień 12.08.2012 r. (niedziela) godz. 16.00 na boisku w Skroniowie 

15. Wydział Gier ŚZPN w Kielcach wyraził zgodę na zmianę gospodarza zawodów  

o mistrzostwo klasy „O” seniorów z dnia 15.08.2012 pomiędzy zespołami: 

„Samson” Samsonów – „Wicher” Miedziana Góra 

W związku z powyższym gospodarzem w/w meczu jest drużyna „Wicher” Miedziana 

Góra a mecz odbędzie się w dniu 15.08.2012 r. (środa) godz. 17.00 na boisku  

w Miedzianej Górze. 

  

 

Sporządził: Mateusz Chabros                              

  

Otrzymują: 

 Zainteresowane kluby 

 Kolegium sędziów ŚZPN 

 Wydział Bezpieczeństwa 

 Wydział Gier a/a 


