
  ŚWIĘTOKRZYSKI  ZWIĄZEK  PIŁKI  NOŻNEJ 
25-033 KIELCE,  UL. ŚCIEGIENNEGO 8, TEL. (041) 361-47-29 

Konto Bankowe: Bank Polski S.A. II O PKO Kielce 87 1020 2629 0000 9802 0091 9696 

REGON P-003690666                               NIP 959-08-98-299 

 

 

L.  dz. ŚZPN / 131 / 2017      Kielce, dnia 14.06.2017 r. 

 

   Kluby Sportowe :   

   KKP KORONA Kielce i JUVENTA Starachowice     
 
 Wydział Gier Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej w Kielcach informuje, że zostały 

zweryfikowane rozgrywki Makroregionalnej Ligi Juniorów Młodszych i Świętokrzyskiej Ligi Juniorów 

Młodszych w sezonie 2016/2017. Wydział Gier ŚZPN działając na podstawie Decyzji Zarządu 

Świętokrzyskiego ZPN wyznaczył terminy meczów barażowych o awans do Makroregionalnej Ligi 

Juniorów Młodszych na sezon 2017/2018: 

 
17.06.2017 r. (sobota) godz. 1300  „JUVENTA” Starachowice – KKP KORONA Kielce 

Mecz odbędzie się w Starachowicach na stadionie przy ul. Szkolnej 14. 

 

REWANŻ 

20.06.2017 r. (wtorek) godz. 1700 KKP KORONA Kielce – „JUVENTA” Starachowice 

Mecz odbędzie się w Kielcach na stadionie przy ul. Prostej 57. 

 

1.Zawody barażowe traktowane są jako kolejne zawody mistrzowskie z zachowaniem zasad 

Regulaminu Rozgrywek. W zawodach barażowych mogą uczestniczyć wyłącznie zawodnicy  

potwierdzenie i uprawnieni do klubu na sezon 2016/2017 do momentu zakończenia sezonu 

zasadniczego w danej klasie rozgrywek.  

2.Gospodarz meczu wymieniony na pierwszym miejscu w w/w terminarzu jest organizatorem zawodów 

i musi spełnić wszystkie wymogi nałożone regulaminem i przepisami gry w piłkę nożną,  

w tym zapewnić należyty obiekt do zawodów, dokonać wszystkich opłat wynikających z organizacji 

zawodów tj. delegacji sędziowskich,  służby medycznej i innych osób funkcyjnych. Podstawa prawna : 

Regulamin Rozgrywek ŚZPN § 17. 

3.Zwycięzcą barażu zostaje drużyna zgodnie z zasadami Regulaminu Rozgrywek ŚZPN § 22 pkt.1.  

4.Klub, którego drużyna nie stawi się na zawody barażowe zostaje automatycznie zdyskwalifikowana  

i pozbawiona praw wynikających z rozgrywek barażowych. 

5. Kolegium Sędziów ŚZPN desygnuje obsadę sędziowską na w/w mecze. Wyznaczeni sędziowie 

zobowiązani są do dostarczenia sprawozdań  z meczów barażowych : 

- z I terminu do dnia 19.06.2017 r. (poniedziałek) do godziny 14.00  

- z II terminu do dnia 22.06.2017 r. (czwartek) do godziny 15.00 

6.Sprawy nie ujęte w powyższym komunikacie rozstrzyga Wydział Gier ŚZPN zgodnie  

z obowiązującymi Regulaminami i przepisami. 

 

                                               Z poważaniem 

Opracował: 

       Sekretarz  

Świętokrzyskiego ZPN 

   Arkadiusz Krala 

  

Otrzymują  :   

- zainteresowane kluby 

- Kolegium Sędziów ŚZPN           

- Wydział Gier a/a                                                                 

Rok założenia 

1928 


