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 L. dz. ŚZPN/461/2011                 Kielce, dn. 20.05.2011 r. 

     

KOMUNIKAT  Nr  25-3/2010/11 

Wydziału Gier Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej 

w Kielcach    
 
1. Wydział Gier zweryfikował zawody Klasy Okręgowej z dnia 23.04.2011r. pomiędzy drużynami: 

„JANDAR” Bodzechów – „SPARTA” Dwikozy 
jako walkower  3:0 vo na korzyść drużyny „SPARTA” Dwikozy z powodu gry nieuprawnionego 

zawodnika Sebastian Kostrzewa w zespole „JANDAR” Bodzechów, za którego klub nie uregulował 

przed meczem opłaty regulaminowej z tytułu otrzymania 3 żółtej kartki. 

Podstawa prawna: Regulamin Rozgrywek ŚZPN § 13 pkt. 1 „g” i § 33 pkt. 4 „a”, pkt. 5 i pkt. 10. 
 

 

2. Wydział Gier zweryfikował zawody Klasy Okręgowej z dnia 30.04.2011r. pomiędzy drużynami: 

„MORAVIA” Morawica – „JANDAR” Bodzechów 
jako walkower  3:0 vo na korzyść drużyny „MORAVIA” Morawica z powodu gry nieuprawnionego 

zawodnika Zbigniew Rutkowski w zespole „JANDAR” Bodzechów, za którego klub nie uregulował 

przed meczem opłaty regulaminowej z tytułu otrzymania 3 żółtej kartki. 

Podstawa prawna: Regulamin Rozgrywek ŚZPN § 13 pkt. 1 „g” i § 33 pkt. 4 „a”, pkt. 5 i pkt. 10. 
 

 

3. Wydział Gier zweryfikował zawody Klasy „A” gr. I z dnia 08.05.2011r. pomiędzy drużynami: 

„POLANIE” Pierzchnica – „PIAST” Chęciny 
jako walkower  3:0 vo na korzyść drużyny „PIAST” Chęciny z powodu gry nieuprawnionego 

zawodnika Marek Ramiączek w zespole „POLANIE” Pierzchnica, za którego klub nie uregulował 

przed meczem opłaty regulaminowej z tytułu otrzymania 6 żółtej kartki. 

Podstawa prawna: Regulamin Rozgrywek ŚZPN § 13 pkt. 1 „g” i § 33 pkt. 4 „a”, pkt. 5 i pkt. 10. 
 

 

4. Wydział Gier zweryfikował zawody Klasy „B” gr. I z dnia 08.05.2011r. pomiędzy drużynami: 

„TĘCZA” Gowarczów – „HEKO” Czermno 
jako walkower  4:0 vo – utrzymano wynik z boiska pozbawiając drużynę „TĘCZA” Gowarczów 

zdobytej bramki – na korzyść drużyny „HEKO” Czermno z powodu gry nieuprawnionego 

zawodnika Hubert Cieślik w zespole „TĘCZA” Gowarczów, za którego klub nie uregulował przed 

meczem opłaty regulaminowej z tytułu otrzymania 3 żółtej kartki. 

Podstawa prawna: Regulamin Rozgrywek ŚZPN § 13 pkt. 1 „g” i § 33 pkt. 4 „a”, pkt. 5 i pkt. 10. 

 

5. Wydział Gier zweryfikował zawody Klasy „B” gr. III z dnia 15.05.2011r. pomiędzy drużynami: 

„GTS” Raków – „NIDZICA” Dobiesławice 
jako walkower  3:0 vo na korzyść drużyny „NIDZICA” Dobiesławice z powodu gry dwóch 

nieuprawnionych zawodników w zespole „GTS” Raków, którzy po zakończonym meczu nie stawili 

się do sprawdzenia tożsamości. 

Podstawa prawna: Regulamin Rozgrywek ŚZPN § 13 pkt. 1 „g” i § 28 pkt. 6 „d”. 

 

Sporządził: 

Specjalista ds. Dyscypliny i Gier     

          

           Szymon Piasta  

 

Otrzymują: 

1. Zainteresowane kluby  

2. Wydział Gier a/a 


