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L. dz. ŚZPN/409/2012                                                     Kielce, dn. 02.08.2012r. 

Komunikat Nr 3-3/2012-2013 

Wydział Gier Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej w Kielcach 

  

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

klasy „A” seniorów gr 1 z dnia 02.09.2012 pomiędzy zespołami: 

„Czarnovia” Kielce – Astra Piekoszów  

W związku z powyższym gospodarzem w/w meczu jest drużyna „Astra” Piekoszów a 

mecz odbędzie się w dn. 02.09.2012 r. (niedziela) godz. 16.00 na boisku w Piekoszowie. 

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

klasy „B” seniorów gr. II z dnia 02.09.2012 pomiędzy zespołami: 

„Dąb” Nagłowice – „Polonia” Białogon Kielce 

na dzień 02.09.2012 r. (niedziela) godz.16.00 na boisku w Nagłowicach 

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

klasy „B” seniorów gr. II z dnia 09.09.2012 pomiędzy zespołami: 

„Dąb” Nagłowice – „Hetman” II Włoszczowa 

na dzień 08.09.2012 r. (sobota) godz.16.00 na boisku w Nagłowicach 

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

klasy „B” seniorów gr. II z dnia 23.09.2012 pomiędzy zespołami: 

„Dąb” Nagłowice – „Start” Słupia Jędrzejowska 

na dzień 23.09.2012 r. (niedziela) godz.16.00 na boisku w Nagłowicach 

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

klasy „B” seniorów gr. II z dnia 7.10.2012 pomiędzy zespołami: 

„Dąb” Nagłowice – „Sokół-Nordkalk II Rykoszyn 

na dzień 7.10.2012 r. (niedziela) godz.15.00 na boisku w Nagłowicach 

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

klasy „B” seniorów gr. II z dnia 21.10.2012 pomiędzy zespołami: 

„Dąb” Nagłowice – „Wierna II Małogoszcz 

na dzień 21.10.2012 r. (niedziela) godz.14.00 na boisku w Nagłowicach 

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

klasy „B” seniorów gr. II z dnia 09.09.2012 pomiędzy zespołami: 

„Partyzant” Wodzisław – „Nida” Sobków 

na dzień 09.09.2012 r. (niedziela) godz.16.00 na boisku w Wodzisławiu 

8. Wydział Gier ŚZPN w Kielcach wyraził zgodę na zmianę godziny zawodówo mistrzostwo 

klasy „B” seniorów gr. II z dnia 23.09.2012 pomiędzy zespołami: 

„Partyzant” Wodzisław – „LKS” Bolmin 

na dzień 23.09.2012 r. (niedziela) godz.15.00 na boisku w Wodzisławiu 

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

klasy „B” seniorów gr. II z dnia 07.10.2012 pomiędzy zespołami: 

„Partyzant” Wodzisław – „GKS” Kluczewsko 

na dzień 07.10.2012 r. (niedziela) godz.15.00 na boisku w Wodzisławiu 
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10. Wydział Gier ŚZPN w Kielcach wyraził zgodę na zmianę godziny zawodów o mistrzostwo 

klasy „B” seniorów gr. II z dnia 28.10.2012 pomiędzy zespołami: 

„Partyzant” Wodzisław – „Dąb” Nagłowice 

na dzień 28.10.2012 r. (niedziela) godz.13.00 na boisku w Wodzisławiu 

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

klasy „B” seniorów gr. III z dnia 02.09.2012 pomiędzy zespołami: 

„GKS” Szydłów – „GTS” Raków 

na dzień 02.09.2012 r. (niedziela) godz.16.00 na boisku w Szydłowie 

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

klasy „B” seniorów gr. III z dnia 16.09.2012 pomiędzy zespołami: 

„GKS” Szydłów – „Źródło” Solec Zdrój 

na dzień 16.09.2012 r. (niedziela) godz.16.00 na boisku w Szydłowie 

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

klasy „B” seniorów gr. III z dnia 23.09.2012 pomiędzy zespołami: 

„GKS” Szydłów – „Piast” II Stopnica 

na dzień 23.09.2012 r. (niedziela) godz.16.00 na boisku w Szydłowie 

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

klasy „B” seniorów gr. III z dnia 07.10.2012 pomiędzy zespołami: 

„GKS” Szydłów – „Zdrój II Busko Zdrój 

na dzień 07.10.2012 r. (niedziela) godz.14.00 na boisku w Szydłowie 

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

klasy „B” seniorów gr. III z dnia 21.10.2012 pomiędzy zespołami: 

„GKS” Szydłów – „Victoria” Bizon Kurozwęki 

na dzień 21.10.2012 r. (niedziela) godz.14.00 na boisku w Szydłowie 

 

Sporządził: Mateusz Chabros                

  

Otrzymują: 

 Zainteresowane kluby 

 Kolegium sędziów ŚZPN 

 Wydział Bezpieczeństwa 

 Wydział Gier a/a 

 


