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L. dz. ŚZPN/73/ 2013                                                       Kielce, dn. 25.03.2013r. 

 

 

Komunikat Nr 24-2-2012/2013r. 

Wydział Gier Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej w Kielcach 

  

1.  Wydział Gier ŚZPN w Kielcach wyraził zgodę na zmianę godziny zawodów  

o mistrzostwo klasy „O” seniorów  z dnia 14.04.2013 r. pomiędzy zespołami: 

„Zenit” Chmielnik – „Samson” Samsonów 

na dzień 13.04.2013 r. (sobota)  godz. 12.00 na boisku w Chmielniku 

 

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

o mistrzostwo klasy „O” seniorów  z dnia 07.04.2013 r. pomiędzy zespołami: 

„Moravia” Morawica – „ Zenit” Chmielnik 

na dzień 07.04.2013 r. (niedziela)  godz. 12.00 na boisku w Morawicy. 

 

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

o mistrzostwo klasy „O” seniorów z dnia 26.05.2013 r. pomiędzy zespołami: 

„Moravia” Morawica – „Klimontowianka” Klimontów 

na dzień 25.05.2013 r. (sobota)  godz. 17.00 na boisku w Morawicy. 

 

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

o mistrzostwo klasy „O” seniorów z dnia 07.04.2013 r. pomiędzy zespołami: 

„Wicher” Miedziana Góra – „Sparta” Dwikozy 

na dzień 06.04.2013 r. (sobota)  godz. 16.00 na boisku w Miedzianej Górze. 

 

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

o mistrzostwo klasy „A” gr. I seniorów z dnia 07.04.2013 r. pomiędzy zespołami: 

„AZS” Politechnika Świętokrzyska Kielce – „Granat” II Skarżysko Kamienna 

na dzień 07.04.2013 r. (niedziela)  godz. 11.00 na boisku w Kielcach przy ul. Prostej 57. 

 

6. Wydział Gier ŚZPN w Kielcach nie wyraził zgody na zmianę godziny zawodów  

o mistrzostwo klasy „A” gr. I seniorów z dnia 16.06.2013 r. pomiędzy zespołami: 

„AZS” Politechnika Świętokrzyska Kielce – „Zieleń” Żelisławice 

Powyższy termin jest obligatoryjny i godzina rozgrywania meczów nie podlega 

zmianie. 

 

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

o mistrzostwo klasy „A” gr. I seniorów z dnia 07.04.2013 r. pomiędzy zespołami: 

„Astra” Suchedniów – „Piast” Chęciny 

na dzień 06.04.2013 r. (sobota) godz. 16.00 na boisku w Suchedniowie. 
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8. Wydział Gier ŚZPN w Kielcach wyraził zgodę na zmianę terminu zawodów  

o mistrzostwo klasy „A” gr. I seniorów z dnia 12.05.2013 r. pomiędzy zespołami: 

„Astra” Suchedniów – „Politechnika” Świętokrzyska 

na dzień 11.05.2013 r. (sobota) godz. 17.00 na boisku w Suchedniowie. 

 

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

o mistrzostwo klasy „A” gr. I seniorów z dnia 02.06.2013 r. pomiędzy zespołami: 

„Astra” Suchedniów – „Gród” Ćmińsk 

na dzień 1.06.2013 r. (sobota) godz. 17.00 na boisku w Suchedniowie. 

 

10. Wydział Gier ŚZPN w Kielcach wyraził zgodę na zmianę godziny zawodów  

o mistrzostwo klasy „B” gr. III seniorów z dnia 21.04.2013 r. pomiędzy zespołami: 

„GKS” Szydłów – „Nidzica” Dobiesławice 

na dzień 21.04.2013 r. (niedziela) godz. 14.00 na boisku w Szydłowie 

 

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

o mistrzostwo klasy „B” gr. III seniorów z dnia 26.05.2013 r. pomiędzy zespołami: 

„GKS” Szydłów – „Jawornik” Gorzków 

na dzień 26.05.2013 r. (niedziela) godz. 15.00 na boisku w Szydłowie 

 

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

o mistrzostwo klasy „B” gr. III seniorów z dnia 14.04.2013 r. pomiędzy zespołami: 

„Zorza” Tempo Pacanów – „Piast” II Stopnica 

na dzień 14.04.2013 r. (niedziela) godz. 16.00 na boisku w Pacanowie 

 

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

o mistrzostwo klasy „B” gr. III seniorów z dnia 28.04.2013 r. pomiędzy zespołami: 

„Zorza” Tempo Pacanów – „Zdrój II Busko-Zdrój 

na dzień 28.04.2013 r. (niedziela) godz. 16.00 na boisku w Pacanowie 

 
 

 

 

Sporządził: Mateusz Chabros               

Otrzymują: 

 Zainteresowane kluby 

 Kolegium sędziów ŚZPN 

 Wydział Bezpieczeństwa 

 Wydział Gier a/a 


