
 L. dz. ŚZPN/185/2015                      Kielce dn. 19.06.2015 r. 
 

Kluby Sportowe:   

MKS KSZO-JUNIOR Ostrowiec Św., KKP KORONA Kielce, JUVENTA Starachowice 

i AP STAR Starachowice 

        

      Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej w Kielcach zawiadamia, że finałowe zawody o mistrzostwo 

województwa świętokrzyskiego w kat. Orlików Młodszych (rocznik 2005 i młodsi) odbędą się w dniu 

21.06.2015 roku (niedziela) od godz. 10.00 w Ostrowcu Świętokrzyskim na stadionie przy ulicy 

Świętokrzyskiej 11 wg niżej zamieszczonego harmonogramu:   

 

            TERMINARZ      ROZGRYWEK     FINAŁOWYCH 
 
Godzina 

zawodów 

Nazwa drużyny Nazwa drużyny Wynik 

1000 KSZO-JUNIOR Ostrowiec Św. KKP KORONA Kielce  

1030 JUVENTA Starachowice  AP STAR Starachowice  

1110 KKP KORONA Kielce  JUVENTA Starachowice  

1140 KSZO-JUNIOR Ostrowiec Św. AP STAR Starachowice  

1220 AP STAR Starachowice KKP KORONA Kielce  

1250 KSZO-JUNIOR Ostrowiec Św. JUVENTA Starachowice  

        

 TABELA  KOŃCOWA   PO  ROZEGRANIU  MECZÓW   FINAŁOWYCH  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
1. Do udziału w/w zawodach finałowych uprawnieni są zawodnicy urodzeni w 2005 roku  i młodsi  zgłoszeni  

na liście przez klub. Lista potwierdzona przez ŚZPN w Kielcach na sezon 2014/2015. 

2. Każdy zawodnik zobowiązany jest posiadać aktualne badania lekarskie oraz dokument ze zdjęciem 

potwierdzający tożsamość (np.: legitymacja szkolna, paszport lub inny dokument ze zdjęciem).  

3. Czas trwania zawodów finałowych 2 x 10 min z 5 minutową przerwą na zmianę stron boiska. Mecze rozgrywane 

są piłkami nr 4 (przy wyniku  remisowym rzuty karne zgodnie z przepisami PZPN).  

4. O kolejności drużyn w grupie finałowej decydują: 

a) liczba zdobytych punktów 

b) w przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwie lub trzy drużyny o zajętym miejscu  

     kolejno decyduje: 

- liczba zdobytych punktów i bramek między tymi drużynami (bezpośredni pojedynek) 

- korzystniejsza różnica bramek w rozgrywkach finałowych 

- przy identycznej różnicy – większa ilość strzelonych bramek w rozgrywkach finałowych 

- wynik rzutów karnych 

5. W sprawach, które nie zostały ujęte w Regulaminie Rozgrywek „Orlików Młodszych” rocznik 2005 decyzje 

podejmuje Wydział Gier ŚZPN w Kielcach zgodnie z obowiązującymi przepisami.            

 

 

Uwaga:   

Koszty organizacyjne (przejazdy, ubezpieczenie i ewent. wyżywienie zawodników) ponoszą uczestnicy finałów. 

Gospodarz turnieju klub MKS „KSZO-JUNIOR” Ostrowiec Świętokrzyski zapewnia przygotowane boisko,  piłki  

TABELA Grupy Finałowej  

    mecze punkty bramki 

1.    

2.    

3.    

4.    



do gry i obsługę medyczną. Puchary dla uczestników turnieju finałowego Orlików Młodszych  (rocznik 2005)  

i opłaty ryczałtów sędziowskich ponosi ŚZPN w Kielcach według niżej podanych stawek : - opłaty sędziowskie  

w wysokości 15 zł. brutto za mecz plus zwrot kosztów dojazdu sędziego zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

                                                                

 

Z poważaniem 

 

 

Opracował :    

Sekretarz ŚZPN Kielce   

Arkadiusz Krala   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują : 

1.Zainteresowane kluby        

2.Kolegium Sędziów ŚZPN 

3.Dyrektor Biura ŚZPN 

4.Wydział Szkolenia ŚZPN 

5.Wydział Gier a/a 


