
  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 / 261 / 2017      Kielce, dnia 19.06.2017 r. 

 

   KOMUNIKAT  Nr 134/2016-2017 

Wydziału Gier Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej w Kielcach  
 
 Wydział Gier Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej w Kielcach informuje, że została 

rozlosowana kolejność i ustalone terminy meczów barażowych o awans do IV Ligi, Klasy „O” 

seniorów oraz o utrzymanie się w Klasie „A” seniorów. 

 

1. Mecze barażowe o pozostanie/awans w IV Lidze seniorów: 

  
21.06.2017 r. (środa) godz. 1700  na stadionie w Sędziszowie   

17 m. IV Ligi – Zespół z 3 m Klasy „O” seniorów 

UNIA Sędziszów – GRANAT Skarżysko Kamienna 

 

REWANŻ 

25.06.2017 r. (niedziela) godz. 1700 na stadionie w Skarżysku Kamiennej 

Zespół z 3 m Klasy „O” seniorów – Zespół z 17 m. IV Ligi 

GRANAT Skarżysko Kamienna – UNIA Sędziszów 

 

2. Mecze barażowe o awans do Klasy „O” seniorów: 

 
21.06.2017 r. (środa) godz. 1730 w Kielcach na stadionie przy ul. Prostej 57  

AZS KU POLITECHNIKA Św. – OKS Opatów 

 

REWANŻ 

25.06.2017 r. (niedziela) godz. 1730 na stadionie w Opatowie 

OKS Opatów – AZS KU POLITECHNIKA Św. 

 

3. Mecze barażowe o pozostanie w Klasie „A” seniorów: 

  
21.06.2017 r. (środa) godz. 1730  na stadionie w Wodzisławiu 

Zespół z 14 m. Klasy „A” seniorów Grupa I – Zespół z 14 m. Klasy „A” seniorów Grupa II 

PARTYZANT Wodzisław – NIDZICA Dobiesławice 

 

REWANŻ 

25.06.2017 r. (niedziela) godz. 1800 na stadionie w Kazimierzy Wielkiej 

Zespół z 14 m. Klasy „A” seniorów Grupa II – Zespół z 14 m. Klasy „A” seniorów Grupa I 

NIDZICA Dobiesławice – PARTYZANT Wodzisław 

 

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

Regulaminu Rozgrywek. W zawodach barażowych mogą uczestniczyć wyłącznie zawodnicy  

potwierdzeni i uprawnieni w systemie Extranet 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. 

 

Rok założenia 

1928 



3.Kary dyskwalifikacji nałożone na zawodników jako konsekwencja otrzymania określonej liczby 

ostrzeżeń (żółtych kartek) lub wykluczenia (czerwona kartka) w rozgrywkach mistrzowskich, podlegają 

wykonaniu w meczach barażowych. 

 

4.Kary dyscyplinarne nałożone na zawodników jako konsekwencja otrzymania określonej liczby 

ostrzeżeń (żółtych kartek) lub wykluczenia (czerwona kartka) w meczach barażowych, są wykonywane 

w kolejnym meczu barażowym lub w kolejnym sezonie rozgrywkowym. 

 

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

 

a) Stosuje się następującą punktację:  

 3 punkty za zwycięstwo, 

 1 punkt za spotkanie nierozstrzygnięte (remis), 

 0 punktów za spotkanie przegrane. 

b) W przypadku uzyskania równej liczby punktów, o awansie decyduje: 

 przy równej liczbie punktów, korzystniejsza różnica między zdobytymi bramkami w spotkaniach 

pomiędzy zainteresowanymi drużynami; 

 przy dalszej równości, według obowiązującej reguły UEFA, że 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; 

 jeśli w czasie dogrywki oba zespoły zdobędą tę samą liczbę goli, gole strzelone na wyjeździe 

liczone są podwójnie (awans drużyny gości) zgodnie z zasadami przyjętymi w UEFA w rozgrywkach 

europejskich; 

 jeżeli w trakcie dogrywki żadna z drużyn nie zdobędzie bramki, zarządza się rzuty karne według 

obowiązujących przepisów. 

 

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

i pozbawiona praw wynikających z rozgrywek barażowych. 

 

7. 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 23.06.2017 r. (piątek) do godziny 12.00  

- z II terminu do dnia 27.06.2017 r. (wtorek) do godziny 15.00 

 

8. 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                                                                 


