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 L. dz. ŚZPN/544/2011                 Kielce, dn. 13.06.2011 r. 

     

KOMUNIKAT  Nr  29-2/2010/11 

Wydziału Gier Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej 

w Kielcach    
 

1. Wydział Gier ŚZPN w Kielcach wyznaczył termin meczów barażowych o awans do 

Świętokrzyskiej Ligi Juniorów Starszych: 

 

„POLONIA BIAŁOGON” Kielce – „WIERNA” Małogoszcz 

na dzień 18 czerwca 2011 roku (sobota) godzina 17
00

 na boisku w Kielcach. 

 

„WIERNA” Małogoszcz – „POLONIA BIAŁOGON” Kielce 

na dzień 21 czerwca 2011 roku (wtorek) godzina 17
30

 na boisku w Małogoszczy. 

 

 

„TRÓJKA” Sandomierz – „OLIMPIA-POGOŃ” Staszów 

na dzień 18 czerwca 2011 roku (sobota) godzina 17
00

 na boisku w Sandomierzu. 

 

„OLIMPIA-POGOŃ” Staszów – „TRÓJKA” Sandomierz 

na dzień 21 czerwca 2011 roku (wtorek) godzina 17
30

 na boisku w Staszowie. 

 

Mecze barażowe rozgrywane są zgodnie z Regulaminem Rozgrywek na sezon 2010/2011 

§ 25 pkt. 1 „d” i „f”. 

Zasady awansu: 

Awans do Świętokrzyskiej Ligi Juniorów Starszych wywalczą drużyny, które zdobędą 

więcej punktów w dwumeczu.  

W przypadku uzyskania równej liczby punktów, o awansie decydują: 

-  korzystniejsza różnica między zdobytymi bramkami w spotkaniach tych drużyn, 

- przy dalszej równości, według obowiązującej reguły UEFA, bramki strzelone na 

wyjeździe liczone są „podwójnie”, korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi 

bramkami w spotkaniach tych drużyn, 

- przy dalszej równości, zarządzona będzie dogrywka 2 x 15 minut, 

- jeżeli w czasie dogrywki oba zespoły zdobędą tę samą liczbę bramek, bramki strzelone 

na wyjeździe liczone są „podwójnie” (awans drużyny gości) zgodnie z zasadami 

przyjętymi w UEFA w rozgrywkach europejskich, 

- jeżeli w czasie dogrywki oba zespoły nie zdobędą żadnej bramki, sędzia zawodów 

zarządza wykonanie rzutów karnych według obowiązujących przepisów. 
 

Sporządził: 

Specjalista ds. Dyscypliny i Gier     

 

         Szymon Piasta 

  
Otrzymują: 

1. Zainteresowane kluby  

2. Wydział Bezpieczeństwa 

3. Kolegium Sędziów ŚZPN 

4. Wydział Gier a/a 


