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Witam młodych piłkarzy

Szanowni Państwo,

Witam wszystkich uczestników
Mistrzostw Polski
chłopców
U-12
i dziewcząt U-16
w piłce nożnej. Rad
jestem, że Ziemia
Świętokrzyska ma
zaszczyt gościć tak
utalentowanych
i obiecujących
przedstawicieli najpopularniejszej na świecie dyscypliny
sportowej.
Udział w zawodach sportowych uczy
zdrowej rywalizacji, samokontroli .... Oprócz
chęci walki i zwycięstwa, wyrabia w ludziach poczucie dyscypliny i umiejętność
pracy w grupie.
Organizowane w naszym regionie różnego rodzaju imprezy rangi mistrzowskiej,
różnych dyscyplin – nie tylko związanych
z piłką nożną - od lat cieszą się ogromnym
zainteresowaniem. Uczestnicy takich imprez
mają możliwość sprawdzenia swoich możliwości, a publiczność spędzenia miło czasu.
Prócz walorów sportowych, tego typu zawody służą integracji środowiska związanego
z daną dyscypliną, a w tym wypadku także
popularyzowaniu samej piłki nożnej.
Świętokrzyskie może pochwalić się nowymi lub zmodernizowanymi obiektami w obszarze sportu, rekreacji oraz tymi służącymi
turystyce. Posiadamy nowe stadiony, boiska,
hale sportowe, baseny czy ścieżki rowerowe.
Ostatnie inwestycje zauważalne są zarówno
w miastach, jak i najmniejszych gminach.
Młodzi i dorośli mają gdzie się spotykać, doskonalić swoje umiejętności czy też aktywnie
spędzać czas. Sport łączy nie tylko na poziomie jego uprawiania - to także wspólne kibicowanie – świętokrzyskie ma bowiem wiele
drużyn w każdej chyba dziedzinie sportu, na
wszystkich szczeblach rozgrywek.
Wszystkim Uczestnikom Mistrzostw życzę
pomyślnego przebiegu zawodów, wielu emocji
oraz prawdziwie sportowej rywalizacji.
Adam Jarubas
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Kielce,
stolica województwa
świętokrzyskiego,
to nowoczesne, dynamicznie rozwijające się europejskie
miasto o niepowtarzalnych walorach
środowiskowych.
Występują tu skały
prawie wszystkich
formacji ostatnich
600 milionów lat historii Ziemi. Tu oddycha
się czystym, nieskażonym spalinami powietrzem i pije smaczną, prawdziwie źródlaną
wodę. Można tu także aktywnie wypoczywać.
Ścieżki rowerowe, wyciągi narciarskie, doskonałe warunki do uprawiania m.in.: narciarstwa, sportów ekstremalnych czy kolarstwa
górskiego oraz malownicze szlaki turystyczne
gwarantują turystom niezapomniane przeżycia. Do tego możemy pochwalić się nowoczesną infrastrukturą sportową. Organizowaliśmy i byliśmy współorganizatorami wielu
zawodów sportowych o randze Mistrzostw
Europy i eliminacji do Mistrzostw Świata.
Gościliśmy także kilka tysięcy uczestników
XVI Letnich Igrzysk Polonijnych.
Kielce to także nowoczesna infrastruktura, najpiękniejszy deptak w Polsce oraz jeden
z najbardziej urokliwych amfiteatrów w Europie. Wizytówką naszego miasta w świecie
są także Targi Kielce – drugi ośrodek wystawienniczy w Europie Środkowo-Wschodniej,
który rocznie odwiedza ponad 200 tys. gości
z 56 krajów i blisko 6 500 wystawców.
Kielce to również miejsce, w którym na
każdym kroku rzeczywistość przeplata się
z historią. Polecam zwiedzanie nietypowych
muzeów: największego w Polsce - Muzeum
Zabawek i Zabawy, Galerii Współczesnej
Sztuki Sakralnej, „Wzgórza Zamkowego” czy
Centrum Geoedukacji Wietrznia z kinem 5D.
Wszystkim zawodnikom biorącym udział
w Mistrzostwach życzę dobrej formy oraz zdrowej i bezpiecznej rywalizacji, a Gościom – niezapomnianych wrażeń z pobytu w Kielcach.
Wojciech Lubawski
Prezydent Kielc

Witam serdecznie
na ziemi świętokrzyskiej
Młodzi Przyjaciele Futbolu!
Ziemia Świętokrzyska jest rozkochana
w piłce nożnej. 80 procent dzieci i młodzieży uprawiających czynnie sport, zrzeszonych
w klubach naszego województwa to właśnie
futbolistki i futboliści. W ostatnim okresie
mamy prawdziwy boom na piłkę kobiecą.
W regionie, niczym przysłowiowe „grzyby po
deszczu” powstają kluby zrzeszające młode
futbolistki. Nieprzypadkowo wystąpiliśmy
o organizację mistrzostw Polski dziewcząt
U-16. Oprócz tego, że posiadamy doświadczenie w organizacji tego typu imprez, to
chcemy, by turniejowe potyczki wpłynęły na
dalszy rozwój dyscypliny wśród kobiet. Nieprzypadkowy był także wybór poszczególnych
miejscowości, gdzie toczyć się będzie rywalizacja. Chcemy wszakże coraz bardziej popularyzować żeńską piłkę nożną w mniejszych
środowiskach. Jestem przekonany, że poziom
sportowy najlepszych w kraju drużyn U-16
dziewcząt zadowoli wszystkich kibiców.
Nie inaczej będzie zapewnie w mistrzostwach Polski chłopców U-12 Miałem przyjemność oglądać kilka spotkań eliminacji
makroregionalnych i uważam, że rośnie nam
wspaniała, piłkarska młodzież. Już teraz,
w poszczególnych reprezentacjach wojewódzkich jest wiele młodych diamencików. Mam
nadzieję, że w Małogoszczu, Jędrzejowie
i Kielcach będą one mocno błyszczeć..
W imieniu całego środowiska piłkarskiego
naszego regionu chciałbym już dziś pogratulować Wam awansu do finałów i życzyć jednocześnie sukcesów w rywalizacji finałowej.
Głęboko wierzę, że poza tak naturalnymi dla
rywalizacji na boisku emocjami sportowymi
doznacie również wielu wspaniałych wrażeń
związanych z pobytem w Kielcach i okolicach.

Nie ma dziś nikogo kto kwestionuje rozwój piłkarstwa dzieci i młodzieży jako koniecznej podstawy dla przyszłych sukcesów
w dorosłym futbolu. Poziom przez Was prezentowany, Wasze zaangażowanie są tego
potwierdzeniem i dają nadzieję na przyszłe
sukcesy naszych reprezentacji narodowych.
Piszę o tym obserwując brazylijskie mistrzostwa świata. Wszyscy mocno żałujemy,
że nasi reprezentanci oglądają je tylko na
telewizyjnych ekranach. Szkoda, bo bycie
uczestnikiem futbolowego święta to niezapomniane przeżycie. Coś, o co się stara każdy
futbolista i każda futbolistka. Życzę Wam
zatem, abyście kiedyś, już w tej dorosłej piłce stojąc na środku boiska słuchali polskiego
Mazurka Dąbrowskiego przed meczem mistrzostw świata. Pamiętajcie jednakże - w codziennym życiu, a zwłaszcza sporcie liczy się
wytrwałość i cierpliwość w dążeniu do celu.
Jedyną receptą na osiągnięcie każdego sukcesu, sportowego też, jest ciężka praca.
Powodzenia
Mirosław Malinowski
Prezes Świętokrzyskiego Związku
Piłki Nożnej
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Mamy przyjemność zaprezentować Państwu i zaprosić do malowniczo położonej Gminy
w Górach Świętokrzyskich o wysokich walorach krajobrazowych i rekreacyjnych. Oferujemy Państwu tereny dla rozwoju różnorodnej działalności gospodarczej, przemysłowej, usług i rzemiosła.
Sprzyja temu bardzo dobre połączenie komunikacyjne - kolejowe i drogowe (trasa Warszawa,
Kraków, Zakopane, Katowice) oraz dogodna komunikacja podmiejska.
W naszej Gminie znajdziecie Państwo bardzo dobre warunki lokalizacyjne dla indywidualnego budownictwa mieszkaniowego na terenach uzbrojonych w podstawowe media, z infrastrukturą lokalnych dróg dojazdowych.

Zapraszamy do poznania i skorzystania z naszych nowoczesnych obiektów takich jak: Kryta
Pływalnia PERŁA, stadion sportowy, Publiczne Gimnazjum z halą sportową, profesjonalną
aulą konferencyjną i schroniskiem młodzieżowym. Samorząd naszej Gminy jest otwartym i profesjonalnym partnerem. Gmina Sitkówka-Nowiny to naprawdę wyjątkowe miejsce, gdzie żyje się
wygodnie, gdzie przyjazny klimat sprzyja inwestowaniu, to miejsce z którym warto się związać
na stałe.

Urząd Gminy
Sitkówka-Nowiny
ul. Białe Zagłębie 25
26-052 Nowiny
tel. centrala 41 347 50 00
fax. 41 347 50 11
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KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR 1
TURNIEJU FINAŁOWEGO DZIEWCZĄT U-16
KIELCE, 18.06-22.06.2014 r.
ORGANIZATORZY:
- Polski Związek Piłki Nożnej,
- Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej
WSPÓŁORGANIZATORZY:
- Prezydent Miasta Kielce – Wojciech Lubawski
- Wójtowie Gmin:
a) Mniów – Leonard Świerczyński;
b) Morawica – Marian Buras;
c) Nowiny – Stanisław Barycki;
d) Miedziana Góra – Maciej Lubecki
- MOSiR w Kielcach – dyrektor Wojciech Dębski.
PATRONI HONOROWI:
- Adam Jarubas – marszałek województwa świętokrzyskiego;
- Bożentyna Pałka Koruba – wojewoda świętokrzyski
- Zdzisław Wrzałka – starosta Powiatu Kieleckiego
PATRONI MEDIALNI:
- Echo Dnia
- Polskie Radio Kielce
- Telewizja Polska Kielce
KOMISJA TECHNICZNO DYSCYPLINARNA:
Jacek Sowa - Przewodniczący
Tomasz Domaradzki - Wiceprzewodniczący
KOMITET ORGANIZACYJNY:
- Mirosław Malinowski, prezes ŚZPN – dyrektor;
- Maciej Cender, dyrektor biura ŚZPN – koordynator turnieju - tel. 797 168 902;
- Janusz Ślewa, kierownik Wicher Miedziana Góra, koordynator meczów w M. Górze – 502 176 427;
- Adam Wróbel – prezes GKS Nowiny, koordynator meczów w Nowinach – 609 530 027;
- Łukasz Królik – prezes KS Victoria Mniów, koordynator
meczów w Mniowie – 513 452 530;
- Marek Białek, prezes Moravii Morawica, koordynator
meczów w Morawicy - 508 191 682;
ZAKWATEROWANIE:
GRUPA A
1. MEDYK Konin – Hotel MOSiR Maraton, Kielce, ul.
Boczna 15. tel. (41) 362 91 16; e-mail: hotel.maraton@
mosir.kielce.pl
2. SZTORM Gdynia – Hotel MOSiR Maraton.
3. STILON Gorzów – Hotel MOSiR Stadion, Kielce,
ul. Ściegiennego 8. tel. (41) 368 77 15; e-mail: hotel.stadion@mosir.kielce.pl
4. WISŁA Nowy Korczyn – Hotel MOSiR Stadion.
GRUPA B
1. ROLNIK Głogówek – Hotel Grafit, Kostomłoty

Pierwsze, ul. Kielecka 120. tel. (41) 303 22 25; e-mail:
recepcja@hotelgrafit.pl.
2. BRONOWIANKA Kraków – Hotel Grafit
3. PRAGA Warszawa – Hotel Grafit
4. WIDOK Lublin – Hotel Grafit
SĘDZIOWIE, KOMISJA TECHNICZNA
- Hotel Grafit
TERMINARZ, MIEJSCE ROZGRYWANIA POSZCZEGÓLNYCH MECZÓW
MECZE GRUPOWE
GRUPA A
ŚRODA, 18.06.2014 – boisko GOKSiR w Nowinach – 12
km. od hotelu Stadion i hotelu Maraton.
* MEDYK – WISŁA, godz. 16.00
* SZTORM – STILON, godz. 18.00.
CZWARTEK, 19.06.2014 – boisko KS MORAVIA w Morawicy – 14 km. od hotelu Stadion i hotelu Maraton.
* MEDYK – STILON, godz. 15.00;
* WISŁA – SZTORM, godz. 17.00.
GRUPA B
ŚRODA, 18.06.2014 – boisko KS WICHER w Miedzianej Górze – 2,5 km. od hotelu Grafit.
* ROLNIK – WIDOK, godz. 16.00;
* BRONOWIANKA – PRAGA, godz. 18.00.
CZWARTEK, 19.06.2014 – boisko KS VICTORIA
w Mniowie – 10 km. od Hotelu Grafit.
*ROLNIK – PRAGA, godz. 15.00;
* BRONOWIANKA – WIDOK, godz. 17.00.
PIĄTEK, 20.06.2014 – dzień wolny, zaplanowana jest
wycieczka do Tokarni – Muzeum Wsi Kieleckiej.
PÓŁFINAŁY
SOBOTA, 21.06.2014 – boisko VICTORIA w Mniowie
MIEJSCA I-IV
* C1 (zw. gr. A) – C2 (II m., gr. B), godz. 10.00;
* C3 (zw. Gr. B) – C4 (II m., gr. A), godz. 12.00
MIEJSCA V-VIII – boisko KS Wicher w Miedzianej Górze
* D1 (III m., gr. A) – D2 (IV m., gr. B), godz. 10.00
* D3 (III m., gr. B) – D4 (IV m., gr. A), godz. 12.00
FINAŁY
NIEDZIELA, 22.06.2014
O 7. miejsce: Nowiny, godz. 10.00;
O 5 miejsce: Nowiny, godz. 12.30;
O 3. miejsce: Kielce, Kolporter Arena, godz. 10.30;
O 1. miejsce: Kielce, Kolporter Arena, godz. 13.00.

REGULAMIN ROZGRYWEK (WYCIĄG)
O KLUBOWE MP JUNIOREK MŁODSZYCH W SEZONIE 2013/2014
§1
Celem rozgrywek jest:
- wyłonienie Klubowego Mistrza Polski Juniorek
Młodszych w sezonie 2013/2014.
§2
1. Rozgrywki prowadzi Komisja ds. Piłkarstwa Kobiecego Polskiego Związku Piłki Nożnej.
2. Rozgrywki o Klubowe Mistrzostwo Polski Juniorek
Młodszych przeprowadza się na podstawie przepisów gry
w piłkę nożną, zgodnie z niniejszym regulaminem i obowiązującymi postanowieniami PZPN oraz Regulaminu
Współzawodnictwa Sportowego Młodzieży Uzdolnionej.
§3
1. W rozgrywkach wszystkich szczebli mogą brać
udział wyłącznie zawodniczki urodzone w latach 19982000 i jedna urodzona w roku 2001.
Z rocznika 2001 może być zgłoszona dowolna
liczba zawodniczek, jednakże w danym turnieju (eliminacje, turniej strefowy, półfinały oraz finał) może
wystąpić tylko jedna zawodniczka spośród tych, które
znajdują się na liście.
2. Zawodniczki muszą być zgłoszone i potwierdzone
do danego klubu przez właściwy Związek Piłki Nożnej (lista zgłoszeniowa zawodniczek – według wzoru dołączonego do regulaminu – z dowolną liczbą nazwisk, musi być
przesłana do Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego PZPN na 3
dni przed rozpoczęciem rozgrywek eliminacyjnych. Przed
kolejnymi etapami rozgrywek istnieje możliwość dodatkowego zgłoszenia zawodniczek (wcześniej nie zgłoszonych) do drużyny biorącej udział w tym cyklu rozgrywek
– należy w tym celu przesłać na 3 dni przed rozpoczęciem
kolejnego etapu rozgrywek, do PZPN, dane zawodniczki
niezbędne do uzupełnienia listy zgłoszeniowej).
3. Każda zawodniczka musi posiadać jeden z dokumentów tożsamości: ważną legitymację szkolną ze zdjęciem, dowód osobisty lub paszport, indywidualną (nie
lista zbiorowa) kartę zdrowia stwierdzającą zdolność do
gry (ważność badań maksymalnie 6 miesięcy).
4. Weryfikację dokumentów przeprowadza sędzia
główny oraz przedstawiciel PZPN przed zawodami.
6. Brak któregokolwiek z dokumentów wymienionych w § 3 pkt.3 spowoduje nie dopuszczenie zawodniczki do zawodów, a w przypadku uczestnictwa nieuprawnionej zawodniczki wynik zostanie zweryfikowany jako
walkower.
7. W przypadku udziału klubu, zarówno w rozgrywkach o Mistrzostwo Polski Juniorek-Młodszych jak i Mistrzostwo Polski Juniorek, zawodniczka może brać udział
tylko w rozgrywkach w jednej kategorii wiekowej.
§4
Rozgrywki zostaną przeprowadzone w 4 etapach:
a) eliminacyje na szczeblu wojewódzkim
b) turniej strefowy.
c) turnieje półfinałowe
d) turniej finałowy
§5
Turniej finałowy:
A. W finałach klubowych wystąpi 8 drużyn, według
następujących zasad:

Podział na grupę A i grupę B po 4 zespoły z podkreśleniem, że wynik z turnieju półfinałowego pomiędzy zespołem z 1 i 2 miejsca zostaje utrzymany. Mecze każdy
z każdym, czyli 2 mecze grupowe oraz jako trzeci mecz
- wynik utrzymany z fazy półfinałowej.
Grupa A:
1.
Zwycięzca grupy IX
2.
II drużyna grupy IX
3.
Zwycięzca grupy X
4.
II drużyna grupy X
Grupa B:
1.
Zwycięzca grupy XI
2.
II drużyna grupy XI
3.
Zwycięzca grupy XII
4.
II drużyna grupy XII
B. Obowiązuje następujący schemat:
Środa (Dzień I) - A1-A4, A2-A3, B1-B4, B2-B3
Czwartek (Dzień II) - A3-A1, A4-A2, B3-B1, B4-B2
Piątek (Dzień III) - wolny od meczów,
Sobota (Dzień IV) - mecze o miejsca
Drużyny, które zajmą miejsca 1 i 2 w swoich grupach
awansują do półfinałów, drużyny z miejsc 3 i 4 w grupach
będą rywalizowały o miejsca 5 – 8 według programu:
Zwycięzca grupy A (C1) - drużyna z II miejsca grupy
B (C2)
Zwycięzca grupy B (C3) - drużyna z II miejsca grupy
A (C4)
Drużyna z III miejsca grupy A (D1)- drużyna z IV
miejsca grupy B (D2)
Drużyna z III miejsca grupy B (D4)- drużyna z IV
miejsca grupy A (D4)
Niedziela (Dzień V) – Mecze finałowe:
Mecz o VII miejsce (przegrany z meczu D1/D2 –
przegrany meczu D3/D4)
Mecz o V miejsce (zwycięzca meczu D1/D2 – zwycięzca meczu D3/D4)
Mecz o III miejsce (przegrany z meczu C1/C2 – przegrany z meczu C3/C4)
Mecz o I miejsce (zwycięzca meczu C1/C2 – zwycięzca meczu C3/C4)
C. Nagrody:
Zespołowe:
a) I miejsce – tytuł Mistrza Polski juniorek młodszych w piłce nożnej, puchar PZPN, medale, koszulki
z godłem Polski,
b) II miejsce – tytuł Wicemistrza Polski juniorek
młodszych w piłce nożnej, puchar PZPN, medale,
c) III miejsce – tytuł II Wicemistrza Polski juniorek
młodszych, puchar PZPN, medale,
Indywidualne :
- upominki ufundowane przez gospodarza turnieju
§6
Kryteria ustalania kolejności miejsc w turniejach
grupowych (obowiązują zarówno w turnieju finałowym
jak i rozgrywkach eliminacyjnych, strefowych i półfinałowych) oraz wyłaniania zwycięzcy w meczach, które
muszą zakończyć się wynikiem rozstrzygniętym.
1. W rozgrywkach grupowych o kolejności zajętych
miejsc decyduje ilość zdobytych punktów.

2. Przy równej ilości punktów uzyskanych przez 2
drużyny, o zajętym miejscu decyduje kolejno:
a) ilość punktów zdobyta w meczach między zainteresowanymi zespołami,
b) korzystniejsza różnica bramek w meczach między
zainteresowanymi zespołami,
c) korzystniejsza różnica bramek we wszystkich rozegranych meczach,
d) większa liczba bramek strzelonych we wszystkich
rozegranych meczach,
e) rezultat rzutów karnych wykonywanych pomiędzy
zainteresowanymi drużynami na następujących zasadach:
po meczach remisowych sędzia zarządza wykonywanie
rzutów karnych według ogólnie przyjętych w przepisach
gry zasad, aż do wyłonienia zwycięzcy.
3. W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez
więcej niż dwie drużyny sporządza się dodatkową tabelę,
wyłącznie między zainteresowanymi drużynami kierując
się kolejno zasadami podanymi w punktach a, b, c, d, e.
4. W przypadku uzyskania wyniku remisowego w spotkaniach, w których musi zostać wyłoniony zwycięzca
(półfinały, finał) sędzia zarządza wykonywanie serii rzutów
karnych wg ogólnie obowiązujących przepisów gry.
§7
Przepisy gry:
1. Klub może zgłosić do rozgrywek dowolną liczbę zawodniczek, ale w turniejach na poszczególnych ich etapach
może występować maksymalnie 18. W turnieju finałowym
ekipa może liczyć maksymalnie 22 osoby (w tym kierowca).
2. Zawodniczka zmieniająca barwy klubowe
w okienku transferowym, może reprezentować barwy nowego klubu.
3. Mecze odbywają się według ogólnie przyjętych
przepisów gry w piłkę nożną. (m.in. drużyny w składach
11-osobowych, mecze rozgrywane na boiskach pełnowymiarowych, obowiązuje przepis o „spalonym”).
4. Mecze rozgrywane będą piłką nr 5.
5. Zawodniczki rozgrywają mecze w dowolnym
obuwiu lanym.
6. Czas gry w turnieju eliminacyjnym, strefowym i półfinałowym wynosi 2 x 25 minut
/przerwa do 10 minut/, w turnieju finałowym: w meczach eliminacyjnych 2 x 25 minut /przerwa do 15 minut/, natomiast w meczach półfinałowych oraz finałowych 2 x 35 minut /przerwa do 15 minut/.
7. Mecze rozgrywane na boiskach trawiastych oraz
sztucznych.
8. Drużyny zobowiązane są do posiadania dwóch
kompletów strojów w różnych kolorach.
9. Dozwolona jest zmiana 7 zawodniczek (bez prawa
powrotu).
10. W turniejach obowiązują kary wynikające z przepisów gry w piłkę nożną (żółte i czerwone kartki), które
pociągają za sobą następujące konsekwencje:
a) zawodniczka, która została ukarana drugim napomnieniem (żółta kartka) w turnieju nie może wystąpić
w następnym meczu turnieju,
b) zawodniczka, która została ukarana drugim napomnieniem w meczu (żółta a konsekwencji czerwona kartka) jest odsunięta od gry w danym i następnym meczu,
c) zawodniczka ukarana napomnieniem w meczu (żółta kartka), a następnie wykluczona z gry (czerwona kartka)
zostanie odsunięta od gry w danym i następnym meczu,

d) zawodniczka wykluczona z gry (czerwona kartka)
za faul taktyczny jest odsunięta od gry w danym oraz kolejnym meczu,
e) zawodniczką których drużyny awansowały do
turnieju finałowego anuluje się żółte kartki z turniejów
eliminacyjnych
f) wysokość kary za wykluczenie z innej przyczyny, uzależniona jest od stopnia i rodzaju przewinienia.
Karę orzeka Komisja Techniczno-Dyscyplinarna turnieju,
w skład której wchodzi sędzia główny oraz przedstawiciel
PZPN.
11. Przy zgłaszaniu i rozpatrywaniu protestów obowiązuje następująca zasada:
a) w rozgrywkach eliminacyjnych pierwszą instancją jest Wydział Gier/Komisja ds. Piłkarstwa Kobiecego
ZPN, a drugą Komisja Odwoławcza ZPN prowadzącego
rozgrywki,
a) W turnieju strefowym i półfinałowym pierwszą
instancją jest Komisja ds. Piłkarstwa Kobiecego PZPN,
a drugą Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN,
b) protesty do pierwszej instancji należy składać najpóźniej 48 godz. po zakończeniu meczu, a odwołanie od
tych decyzji do drugiej instancji w terminie 4 dni od dnia
podjęcia decyzji w pierwszej instancji,
c) W turnieju finałowym jedyną instancją jest Komisja Techniczno-Dyscyplinarna turnieju.
d) Protesty w turnieju finałowym należy składać
w terminie 6 godzin.
e) Wszelkie protesty należy składać w formie pisemnej. Wysokość kaucji protestacyjnej przy składaniu
protestów w pierwszej instancji w sprawie rozgrywek
grupowych i finałowych wynosi 200 zł, a kaucji odwoławczej 400 zł.
f) Decyzje podjęte w II instancji są ostateczne.
g) W przypadku uwzględnienia protestu kaucja podlega zwrotowi.
12. Sędziowie na turnieje eliminacyjne wyznaczani
są przez wojewódzkie ZPN, natomiast w następnych etapach - przez Kolegium Sędziów PZPN.
§8
1. Zgodnie z decyzją Ministerstwa Sportu i Turystyki rozgrywki o Klubowe Mistrzostwo Polski Juniorek Młodszych w piłce nożnej objęte są Ogólnopolskim
Systemem Współzawodnictwa Sportowego Dzieci
i Młodzieży.
2. Zawodniczki występujące w zawodach rozgrywanych w ramach Systemu muszą posiadać obywatelstwo polskie oraz licencję właściwego polskiego związku sportowego.
3. We współzawodnictwie mogą uczestniczyć również obywatele państw Unii Europejskiej, mieszkający
na terenie Polski i posiadający licencję właściwego pzs.
§9
W sprawach spornych nie objętych regulaminem decyzje podejmować będzie Komisja ds. Piłkarstwa Kobiecego PZPN.
§ 10
Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Komisję ds. Piłkarstwa Kobiecego Polskiego Związku Piłki
Nożnej w dniu 3 lipca 2013 roku.

WIDOK Lublin

STILON Gorzów

ROLNIK Głogówek

WISŁA Nowy Korczyn

PRAGA Warszawa

BRONOWIANKA Kraków

Wszyscy, którzy zechcą odwiedzić morawicką
ziemię, będą mogli przekonać się o jej walorach.
Liczne imprezy kulturalne i żywe miejscowe tradycje zapewnią Państwu moc niezapomnianych
wrażeń. Ale gmina Morawica to nie tylko kultura
- realizowane tutaj od lat z dużym rozmachem inwestycje infrastrukturalne w znaczący sposób podnoszą standard życia mieszkańców, których liczba
w ostatnich latach wzrosła o 3 tysiące. Przygotowaliśmy liczne tereny pod budownictwo mieszkaniowe, stworzyliśmy bogatą ofertę edukacyjną
i rekreacyjno-sportową, dbamy także o wygląd
miejscowości i ochronę środowiska naturalnego.
Gmina Morawica - jako jedna z najlepiej zarządzanych gmin w Polsce - należy do atrakcyjnych

terenów inwestycyjnych. Przekonali się o tym już
liczni przedsiębiorcy, także zagraniczni, którzy inwestują w specjalnej strefie ekonomicznej.
Wójt Gminy Morawica
Marian Buras

Morawica – tradycja i przyszłość
Pierwsze ślady osadnictwa na terenie Gminy
Morawica sięgają epoki prehistorycznej (około 6,5
tysiąca lat p.n.e.). Badacze stwierdzili, że wykopane w miejscowościach Wola Morawicka i Nida
topory kamienne i żarna zostały wyprodukowane w neolicie. Kolejne znaleziska archeologiczne
pochodzące z epoki łużyckiej (Nida, Łabędziów
– ślady cmentarzysk urn
prochowych) świadczą
o istnieniu na tym terenie rozbudowanej formy
zwartej społeczności.
Pierwsze wzmianki archiwalne o obecnym terenie
gminy Morawica znajdują się w kronice „Liber
Beneficjum” Jana Długosza. Bardzo niewiele wiadomo o rozwoju gminy
w okresie 1450–1700.
W XVIII wieku badania na tym terenie prowadził królewski geolog Carossi, pozostawiając dość
dokładny opis złóż mineralnych. Szczególnie cenne
były i są marmury oraz wciąż eksploatowane wapienie. Glinka ceramiczna występująca w okolicach
Chałupek stała się podstawą rozwoju garncarstwa.
Z historią gminy Morawica związana jest bardzo mocno postać Piotra Ściegiennego. Późniejszy
działacz niepodległościowy, ksiądz, a nade wszystko społecznik wywodził się z rodziny chłopskiej
z Bilczy.
Usytuowanie Morawicy nad Czarną Nidą,
w pobliżu miasta wojewódzkiego pozwalało mieszkańcom brać udział w ważnych wydarzeniach historycznych. I tak, w 1702 roku odpoczywał tu król

szwedzki Karol XII, w 1863 roku powstańcy Langiewicza szykowali się do ataku na Kielce. W czasie I wojny światowej gościły w Morawicy Legiony
Józefa Piłsudskiego i wojska austriackie. W pamięci jednak najtrwalej zapisała się Armia Czerwona,
która w 1945 roku przy okazji pancernej bitwy
z Niemcami kompletnie zniszczyła okolicę.
Po odzyskaniu niepodległości (1918)
i przeprowadzeniu reformy, w wyniku której powołano gminy, Morawica zaczęła się ponownie
rozwijać pod względem
społecznym i gospodarczym. Wójtem gminy
został Władysław Herod.
Za jego kadencji na tym
terenie powstało sześć
Ochotniczych
Straży
Pożarnych (1927), powołano cztery Koła Gospodyń Wiejskich zajmujące się krzewieniem kultury
i oświaty. A po II wojnie światowej dopiero połowa
lat 60-tych przyniosła nowe zmiany w przemyśle.
Również wtedy władze wojewódzkie postanowiły zlokalizować tutaj jedną z największych inwestycji w dziedzinie służby zdrowia – Wojewódzki
Specjalistyczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie
Chorych, którego organizację rozpoczęto na bazie
dawnego majątku ziemskiego w Morawicy.
Rok 1990 otworzył nowy rozdział w historii
gminy. Od momentu powstania samorządu lokalnego Morawica wskoczyła na zupełnie nowe tory
szybkiego rozwoju społecznego i gospodarczego.

Mniów oczaruje każdego
Gmina Mniów położona jest w północno-zachodniej części województwa świętokrzyskiego.
Sama miejscowość usytuowana jest przy drodze
krajowej nr 74 Kielce-Łódź, w odległości ok. 20 km
od Kielc. Mniów jako osada historyczna pojawiła się
po raz pierwszy w zapiskach już w XIV w. Wówczas
to właścicielem tych dóbr była rodzina mniowskich
herbu Nieczuja. Rodzina ta była najprawdopodobniej jedna z familii rodu Odrowążów. Do prawdziwego wzrostu znaczenia Mniowa dochodzi jednak
ok. 1590 r., kiedy to w jego
posiadanie wchodzi kasztelan
wieluński Jakub Gawroński
herbu Rawicz. W 1596 r., po
uprzedniej zgodzie arcybiskupa gnieźnieńskiego Stanisława Karnkowskiego, buduje on modrzewiowy kościół.
Mniów dzięki temu wychodzi
z mroków średniowiecza i to
wokół niego centralizuje się
życie okolicznych miejscowości. W roku 1632 papież
Urban VIII nadaje odpust zwykły na majowe uroczystości św. Stanisława. W 1643 r. rozpoczynają
się prace nad powstaniem nowego murowanego kościoła w Mniowie, który konsekrowany w 1685 r.,
w niewiele zmienionej formie
przetrwał do dziś. Wnętrze
kościoła, przyozdobione trzema pięknymi ołtarzami z końca XIX w., stanowi prawdziwą ozdobę tej barokowej
budowli. Oprócz kościoła
parafialnego w Mniowie, na
terenie gminy znajdują się
także inne, warte obejrzenia
zabytki. Są to m.in.:
-zespół pałacowy rodziny Kołłątajów w rejonie wsi
Wólka Kłucka, obejmujący pałac, park oraz spichlerz z I połowy XIX w.,
-kościoły w Grzymałkowie, Zborowicach oraz
Cierchach,
-stacja pocztowa z XVII w. w Mniowie, przebudowana w XIX w.,
-dom drewniany w Grzymałkowie z 1830 r.,
-XIX-wieczne cmentarze parafialne w Mniowie i Grzymałkowie.

Unikalnym i jedynym tego typu znaleziskiem
w Polsce jest Kamień z Kontrewersu z tajemniczymi
rytami z epoki neolitu, odkryty w 1988 roku. Według
archeolog dr Eligii Gąssowskiej dwie postacie wyryte w skale przedstawiały wizerunki wczesnośredniowiecznych diabłów lub pogańskie znaki magiczne.
Zwolennicy teorii Ericha von Dänikena dopatrzyli
się w rytach wyobrażeń kosmitów. W 2005 roku dr
Gerard Gierliński z Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie na nowo zinterpretował ryty,
zauważając ich podobieństwo
do wizerunku „Kokopelli”
- ducha płodności północnoamerykańskich Indian Hopi.
Kult tego bóstwa wywodzi
się z mitologii wschodniej
Azji, skąd rozprzestrzenił się,
prawdopodobnie za sprawą
rybaków, na tereny północnej
Ameryki, a później wschodniej Europy. Według najnowszej teorii ryty przedstawią
bóstwa odpowiadające za siewy i plony. Kamień z Kontrewersu można obejrzeć
przed Urzędem Gminy w Mniowie.
Gliniany Las koło Mniowa to jedno z najbogatszych w tropy dinozaurów miejsc na świecie. Na
przełomie lat 80. i 90. odkryto tu bogaty zespół śladów,
pozostawionych przez wczesnojurajskie gady.
Współczesny
Mniów
stanowi lokalne centrum administracyjne i gospodarcze.
Dynamicznie rozwija się
górnictwo surowców ceramicznych na bazie kopalni
iłów w Pałęgach. Walory turystyczne pozwalają na rozwój agroturystyki, jak też na
tworzenie nowych, przepięknych szlaków turystyki
pieszej, rowerowej i konnej, a podgórskie tereny
dają również możliwość usytuowania na terenie
gminy stoków narciarskich. Gmina Mniów dysponuje również nowoczesnym i bardzo dobrze wyposażonym kompleksem sportowym, z pełnowymiarowym trawiastym boiskiem piłkarskim, kortem
tenisowym oraz boiskami: wielofunkcyjnym, do
piłki plażowej i koszykówki.

Miedziana Góra zaprasza

Gmina Miedziana Góra, oddalona zaledwie o 7 kilometrów od centrum Kielc. Prawie
cały teren Gminy jest obszarem chronionym
przyrodniczo, o dużych walorach krajobrazowych oraz sprzyjającym klimacie.
Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1581 r. i mówi o osadzie „z miedzianych gór”. Z tutejszej kopalni pochodziła
miedź, z której blachą w 1593 r. pokryto Wawel, a w XIX w. bito monety “z miedzi kraiowey”. W 1787 r. kopalnie zwiedził Stanisław
August Poniatowski. Sławny jest także piaskowiec, zwany “tumlińskim”.
Dziś każdy turysta może królewskimi
śladami zwiedzać i podziwiać wspaniały zabytek techniki jakim jest Zakład Wielkopiecowy w Bobrzy z monumentalnym murem
oporowym. To miejsce niezwykle atrakcyjne, nie tylko dla pasjonatów staropolskiego
przemysłu, a jego walory doceniane są przez
turystów o każdej porze roku. Mur jest tłem
sesji fotograficznych i plenerów malarskich,
miejscem gdzie można odpocząć w cieniu
wiekowych drzew, powędkować, urządzić
piknik z ogniskiem i delektować się urokiem
przyrody. W latach 1610–1623 w Bobrzy, nad
rzeką o tej samej nazwie, zbudowano pierwszy na ziemiach polskich wielki piec hutniczy
i cztery fryszerki. Dziś zostało to upamiętnione kamiennym obeliskiem.
Będąc w Miedzianej Górze nie można nie
odwiedzić toru wyścigowego “Kielce”- mekki

wszystkich miłośników wyścigów i sportów
motorowych. Na dwóch pętlach odbywają
się najważniejsze imprezy motoryzacyjne
w regionie i kraju. Na terenie ośrodka organizowana jest giełda samochodowa, która jest
jedną z największych i najlepiej zorganizowanych w Polsce.
Dla miłośników nart w miejscowości
Tumlin – Podgród czynne są dwa wyciągi
narciarskie (jeden orczykowy- krótki orczyk,
o długości trasy zjazdowej 300m, różnica
poziomów 79 m, szerokość trasy 43m, drugi
orczykowy teleskopowy, długość trasy zjazdowej- 500 m, różnica poziomów- 95 m, szerokość trasy- 43m. Latem istnieje możliwość
jazdy na nartorolkach oraz desce snowbordowej na kółkach (mountainbording).
W oparciu o zasoby naturalne, tj. piękne,
zalesione, górzyste i czyste tereny, istniejącą
już i wciąż rozbudowywaną bazę sportowoturystyczną, wysiłek mieszkańców chroniących środowisko naturalne i zachowujących
niezmieniony charakter miejscowości, Gmina wiąże swe perspektywy z rozwojem bazy
turystycznej, sportowej i rekreacyjnej.

Wszelkie informacje można uzyskać w Punkcie Informacji Turystycznej w Miedzianej Górze
przy ul. Urzędniczej 8, tel. 41 303 11 01 oraz na www.miedziana-gora.pl

