L.dz. 23/2013
Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r.

Katowice, 15.02.2013r.

Komunikat nr 31 sezonu 2012/2013
Dotyczy : Turnieju barażowego III ligi mężczyzn w sezonie 2012/2012
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Tabele wyników w I etapie

Grupa 1
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Zespół
TKKF Czarni Katowice
KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice
PHS-MKS Kazimierz-Płomień Sosnowiec
Aluron Warta Zawiercie
UKS PIK Katowice
MUKS Michałkowice
MTS As Myszków
Exact Systems Norwid Częstochowa 2
Gmina Mykanów LKPS Borowno
KU AZS Politechniki Częstochowskiej

Mecze
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

Pkt Sety + Sety - pkt + pkt 53 54
8 1525 1220
41 46
22 1631 1432
39 46
25 1639 1470
39 43
24 1527 1406
32 38
31 1601 1520
19 29
42 1532 1582
15 24
45 1419 1588
14 23
44 1413 1574
11 20
47 1333 1571
7
18
53 1393 1650

Mecze
16
16
16
16
16
16
16
16
16

Pkt Sety + Sety - pkt + pkt 45 47
11 1395 1118
37 39
16 1330 1145
35 42
19 1404 1264
24 29
29 1303 1243
22 28
32 1288 1357
22 26
32 1237 1294
18 25
35 1288 1364
13 21
40 1262 1397
0
5
48 995 1320

Grupa 2
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Zespół
MTS Winner Czechowice Dziedzice
PRO AZS ATH Bielsko Biała
Jastrzębski Węgiel 2
SK Górnik Radlin
KS "Unia" Bieruń Stary
UKS Metalik Radziechowy
MCKiS Jaworzno 2
SiKReT Gliwice
GLKS Wilkowice

II. Grupa barażowa i terminarz gier
Grupa 4
1. Gmina Mykanów LKPS Borowno
2. KU AZS Politechniki Częstochowskiej
3. GLKS Wilkowice

Turniej barażowy odbędzie w dniu 10 marca w Borownie. Gospodarzem turnieju jest zespół Gmina Mykanów LKPS
Borowno. Gospodarz turnieju zawiadamia o miejscu i godzinie rozpoczęcia spotkań.

Kolejność spotkań w turnieju:
10.02.2013r. (niedziela)
1. Gmina Mykanów LKPS Borowno
2. GLKS Wilkowice
3. KU AZS Politechniki Częstochowskiej

– GLKS Wilkowice
– KU AZS Politechniki Częstochowskiej
- Gmina Mykanów LKPS Borowno

Sprawy regulaminowe
1.

W kategorii kobiet (mężczyzn) spotkania rozgrywane są do trzech wygranych setów, systemem
„każdy z każdym” mecz i rewanż. Zespoły zostaną podzielone na 2 grupy (terytorialnie) po 10 zespołów. W I
etapie w każdej grupie zespoły rozegrają mecze każdy z każdym (mecz i rewanż). Po zakończeniu I etapu 2
najlepsze zespoły z każdej grupy utworzą grupę grającą o mistrzostwo województwa, a zespoły z miejsc 9 i10
utworzą grupę walczącą o utrzymanie. W II etapie grupa mistrzowska rozegrana 2 turnieje finałowe.
Gospodarzem pierwszego turnieju będzie pierwszy zespól z grupy 1, gospodarzem drugiego turnieju będzie
pierwszy zespół grupy 2.
Zespoły walczące o utrzymanie rozegrają jeden turniej.
Początek rozgrywek – 22 września 2012 r.
Pierwszy turniej finałowy odbędzie się w dniach 22-24 lutego 2013.
Drugi turniej finałowy odbędzie się w dniach 8-10 marca 2013r.

2.

W rozgrywkach obowiązuje następująca punktacja: za wygrane spotkanie w stosunku 3:0 lub 3:1
3 punkty , za wygrane spotkanie w stosunku 3:2 2, za przegranie spotkania w stosunku 2:3 1 punkt, za
przegranie spotkania w stosunku 1:3 lub 0:3 0 punktu, za walkower 0 punktów oraz kara regulaminowa.
W turniejach finałowych obowiązuje następująca punktacja: za wygrany mecz 2 punkty, za przegrany mecz 1
punkt, za walkower 0 punktów oraz kara regulaminowa.
Drużyna w jednym sezonie rozgrywek może oddać walkowerem tylko dwa mecze. Kolejny walkower będzie
traktowany jako wycofanie się drużyny z rozgrywek w trakcie ich trwania.

3.

O końcowej kolejności miejsc decyduje kolejno: większa ilość zdobytych punktów, lepszy stosunek setów,
lepszy stosunek małych punktów, wyniki bezpośrednich spotkań.

4.

Zespoły, które zajmą pierwsze i drugie miejsce po turniejach finałowych reprezentować będą woj. śląskie w
zawodach o wejście do II ligi. Do IV ligi spadają zespoły zajmujące miejsca 19 i 20.
W przypadku gdy z II ligi spadną zespoły z naszego województwa zostanie rozegrany turniej barażowy
z udziałem drugiego zespołu IV ligi i zespołem (lub zespołami) zajmującymi kolejne najniższe miejsce
w tabeli (w zależności od ilości drużyn spadających z II ligi)

5.

Podstawowymi dokumentami uprawniającymi do gry są: ważna licencja zawodnika na bieżący sezon lub
certyfikat na dany rok wraz z licencją. Zawodnicy posiadający ważną licencję PZPS mogą na jej podstawie
uczestniczyć we wszystkich rozgrywkach ŚZPS. Badania lekarskie potwierdzone przez lekarza medycyny
sportowej
lub
lekarza
z
certyfikatem
PTMS
(Rozporządzenie
Ministra
Zdrowia
z dn.26.10.2006r.). Badania lekarskie ważne są 6 miesięcy, chyba że lekarz określi krótszy termin ważności.
Okres ważności liczony jest od dnia wydania orzeczenia (np. orzeczenie wydane w dniu 15 września jest ważne
maksymalnie do dnia 14 marca)

6.

Wszyscy trenerzy/instruktorzy prowadzący zespoły uczestniczące w rozgrywkach winni posiadać ważną
licencję na sezon 2012/2013 wydaną przez ŚZPS. Do wydania licencji wymagane jest zaświadczenie lekarskie
o zdolności do wykonywania obowiązków trenera potwierdzone przez lekarza medycyny sportowej lub lekarza
z certyfikatem PTMS (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn.26.10.2006r.). Dopuszcza się również
zaświadczenie od lekarza medycyny pracy. Posiadanie licencji jest warunkiem wpisania do protokołu zawodów i
umożliwia zajęcie miejsca na ławce dla zawodników. W rozgrywkach wojewódzkich na wszystkich szczeblach
ważne są aktualne licencje trenerów i masażystów wydane przez ŚZPS i PZPS.

7.

We wszystkich rozgrywkach organizowanych przez PZPS i ŚZPS obowiązują aktualne Przepisy Gry
w Piłkę Siatkową FIVB oraz ich oficjalna interpretacja zatwierdzona do stosowania w kraju przez PZPS
i ŚZPS.

8.

Gospodarze zawodów zobowiązani są do pisemnego powiadomienia listem poleconym (na co najmniej 7 dni
przed terminem meczu) zespół przyjezdny i ŚZPS o miejscu i godzinie rozpoczęcia spotkania. Wyznaczoną
obsadę sędziowską należy powiadomić telefonicznie lub mailem lub listem poleconym na co najmniej 7 dni
przed terminem meczu. Stwierdzone uchybienia w tym zakresie karane będą grzywną pieniężną przez WR.

9.

Każda zmiana terminu wymaga złożenia pisemnego wniosku do WR ŚZPS. Wraz z wnioskiem należy
przedłożyć dowód wpłaty w wysokości 50 zł, jako opłatę za zmianę terminu. Zmiana terminu może nastąpić
tylko w przypadkach losowych po akceptacji zespołu przeciwnego i uzyskaniu zgody WR.

10. Drużyna, która uzyskała zgodę na przełożenie spotkania musi powiadomić wyznaczoną obsadę sędziowską
o nowym terminie i godzinie spotkania. Powiadomienie należy dokonać pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
Źródłem informacji o obsadach sędziowskich jest strona internetowa http://system.szps.pl

11. Spotkania można rozgrywać od piątku do niedzieli w ramach jednego weekendu bez opłaty za zmianę terminu.
Jedynym warunkiem dokonania zmiany jest zgoda drużyny przeciwnej. O każdej zmianie terminu należy
powiadomić Związek (mailem, faksem) oraz wyznaczoną obsadę sędziowską – pkt. 10.
12. Spotkania winny być rozgrywane na salach zweryfikowanych przez ŚZPS w Katowicach
w następujących godzinach: w piątki i soboty 1600 - 1830, w niedziele 1000 -1300. W przypadku rozegrania
spotkania w innej godzinie wymagane jest wyrażenie zgody zespołu przeciwnego na zmianę godzin.
13. Obowiązują piłki kolorowe MOLTEN V5M 5000, MOLTEN IV5XC, MVA 200, MIKASA MVP 200.
Przepisowe piłki do gry oraz rozgrzewki winien zabezpieczyć w odpowiedniej ilości gospodarz zawodów. Jeżeli
gospodarz zawodów nie posiada w/w piłek a posiada je przeciwnik, to spotkanie należy bezwzględnie rozegrać
właściwymi piłkami. Przy małej ilości piłek do rozgrzewki, którymi rozgrywane będzie spotkanie,
pierwszeństwo dostępu do nich ma zespół gości. Zgodnie z przepisami gry FIVB o wyborze piłki do gry
decyduje sędzia pierwszy. W rozgrywkach o II ligę obowiązują piłki MOLTEN V5M 5000.
14. Gospodarz meczu winien umożliwić zespołowi gości i sędziom skorzystanie z szatni co najmniej na godzinę
przed rozpoczęciem zawodów, a rozgrzewkę na boisku na co najmniej 45 minut przed rozpoczęciem zawodów.
Trenerzy zespołów dostarczają sędziemu pierwszemu listy zawodników wraz z numerami koszulek oraz
dokumenty, o których mowa w punktach 5. i 6. co najmniej na 45 minut przed rozpoczęciem zawodów.
15. Dwie ostatnie kolejki III ligi w każdym etapie należy rozegrać w terminie podanym w komunikacie lub w
terminie wcześniejszym.
16. Klub pełniący funkcję gospodarza zawodów zobowiązany jest do wysłania do ŚZPS protokołu zawodów w
ciągu 48 godzin od dnia zakończenia zawodów.
17. Obowiązkiem gospodarza zawodów jest zapewnienie tabliczek do zmian zawodników.
18. W rozgrywkach na wszystkich ich etapach zabezpieczenie opieki medycznej spoczywa na gospodarz zawodów.
W przypadku braku możliwości zabezpieczenia obsługi lekarsko- pielęgniarskiej, gospodarz winien
zabezpieczyć odpowiednio wyposażoną apteczkę oraz osobę umiejącą udzielić pierwszej pomocy medycznej.
Apteczka powinna znajdować się obok stolika sekretarza zawodów lub miejscu łatwo dostępnym z boiska.
Minimalne wyposażenie apteczki: chlorek lub lód syntetyczny lub analogiczny środek chłodzący, bandaże, woda
utleniona, plastry, altacet.
19. Terminarz rozgrywek o II ligę.
półfinał o II ligę
finał o II ligę
baraże o II ligę

5-7.04.2013r.
19-21.04.2013r.
18 i 25.05.2013r...

20. Kluby posiadające drużyny w rozgrywkach szczebla centralnego oraz w III lidze muszą do dnia
15 września 2012 r. dostarczyć do siedziby SZPS listę 10 zawodniczek podstawowego składu drużyny
występującej w wyższej klasie rozgrywkowej. Po zakończeniu pierwszej rundy rozgrywek na szczeblu
centralnym w danej klasie rozgrywkowej na podstawie protokołów zostanie stworzona nowa lista podstawowych
zawodniczek. Zawodniczki z listy nie mogą brać udziału w rozgrywkach III ligi.
21. Obsadę sędziowską na zawody (sędzia I, sędzia II, sędzia sekretarz, ew. sędziowie liniowi) deleguje (wskazuje)
Śląski Związek Piłki Siatkowej.
22. ŚZPS zastrzega sobie prawo do zmiany terminarza rozgrywek.
23. W przypadku rezygnacji Klubu z rozgrywek III ligi obowiązuje następująca procedura przekazania prawa do
uczestnictwa w rozgrywkach innemu Klubowi:
23.a. Klub rezygnujący z udziału w III lidze składa wniosek o wycofanie z rozgrywek. Klub rezygnujący ma
prawo wskazać klub pozyskujący.
23.b. Klub pozyskujący miejsce składa wniosek o zgodę na uczestnictwo w rozgrywkach oraz dokonuje opłaty
rejestracyjnej do ŚZPS w wysokości 2000 zł.
23.c. W przypadku, gdy Klub rezygnujący nie wskaże Klubu pozyskującego, decyduje WR.

24. W przypadku rezygnacji Klubu, który w poprzednim sezonie awansował do III ligi punkt 23 nie ma
zastosowania.
25. W przypadku rezygnacji Klubu z rozgrywek szczebla centralnego oraz zgłoszenia do rozgrywek wojewódzkich,
zespół zaczyna rozgrywki od najniższej ligi w województwie.

26. Rozliczenie z sędziami winno następować przed meczem, w formie gotówkowej.
W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie - rozstrzyga WR ŚZPS.

III. Zespoły uczestniczące – dane teleadresowe

1. PRO AZS ATH Bielsko-Biała (trener: Paweł Gradowski)
Klub: AZS ATH Bielsko-Biała (Bielsko-Biała), tel.: 608045913, e-mail: gradowskiath@gmail.com, adres sali:
43-300 Bielsko-Biała, Startowa 13 (17:00)

2. KS "Unia" Bieruń Stary (trener: Daniel Wolny)
Klub: KS "Unia" Bieruń Stary (Bieruń), tel.: 790-269-507, e-mail: danielwolny@poczta.fm, adres sali: 43-155
Bieruń, Warszawska 294 (06:00)

3. MTS Winner Czechowice (trener: Roman Gil)
Klub: Miejski Towarzystwo Sportowe Winner Czechowice Dziedzice (Czechowice-Dziedzice), tel.:
501453268, e-mail: trener.rg@op.pl, adres sali: 43-502 Czechowice-Dziedzice, Targowa 6 (zawiadamia
gospodarz)

4. Delic-Pol Norwid Częstochowa (trener: Piotr Stachura)
Klub: Delic-Pol Norwid Częstochowa (Częstochowa), tel.: 609 87 19 77, e-mail: delicpolnorwid@gmail.com,
adres sali: 42-200 Częstochowa, Jasnogórska 8 (zawiadamia gospodarz)

5. AZS Politechnika Częstochowa (trener: Adam Stępniak)
Klub: KU AZS Politechnika Częstochowa (Częstochowa), tel.: 602465535, e-mail: czestochowa@azs.pl,
adres sali: 42-200 Częstochowa, Armii Krajowej 23/25 (17:30)

6. KS AZS Politechniki Śląskiej (trener: Krzysztof Czapla)
Klub: AZS Politechniki Śląskiej Gliwice (Gliwice), tel.: 602494284, e-mail: krzysztof.czapla@polsl.pl, adres
sali: 44-100 Gliwice, Kaszubska 28 (zawiadamia gospodarz)

7. SiKReT Gliwice (trener: Tomasz Majka )
Klub: SiKReT Gliwice (Gliwice), tel.: 663589622, e-mail: gli@o2.pl, adres sali: 44-100 Gliwice, Warszawska
35 (17:00)

8. Jastrzębski Węgiel (trener: Jarosław Kubiak)
Klub: Jastrzębski Węgiel (Jastrzębie - Zdrój), tel.: 660 418 646, e-mail: jarekubiak@op.pl, adres sali: 44-335
Jastrzębie - Zdrój, Reja 10 (zawiadamia gospodarz)

9. MCKiS II Jaworzno (trener: Zbigniew Błaszczak)
Klub: Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie (Jaworzno), tel.: 501715791, e-mail:
robert.dlugosz@sokol.jaw.pl, adres sali: 43-600 Jaworzno, Inwalidów Wojennych 18 (16:00)

10. TKKF "Czarni" (trener: Przemysław Halapacz)
Klub: TKKF "CZARNI" KATOWICE (Katowice), tel.: 501740057, e-mail: pha5@o2.pl, adres sali: 40-387
Katowice, 11 Listopada 16 (zawiadamia gospodarz)

11. UKS "PIK" Katowice (trener: Marek Adamek)
Klub: Uczniowski Klub Sportowy "PIK" przy VIII LO Katowice (Katowice), tel.: 695263889, e-mail:
ukspik@gmail,com, adres
sali: 41-097 Katowice, Korfantego 35 (zawiadamia gospodarz)

12. Gmina Mykanów Gmina Mykanów LKPS Borowno (trener: Artur Rybaniec,
TomasznOrgana)
Klub: Ludowy Klub Przyjaciół Sportu w Borownie (Stary Cykarzew), tel.: +48609759529, +48501281818, email:
arturrybaniec@wp.pl, tomekorgana@o2.pl, adres sali: 42-231 Stary Cykarzew, Szkolna 12 (16:00)

13. MTS AS Myszków (trener: Stanisław Kapusniak)
Klub: Miedzyszkolne Towarzystwo Siatkarskie AS Myszków (Myszków), tel.: 604 926 514, e-mail:
asmyszkow@op.pl, adres sali: 42-300 Myszków, Sikorskiego 20 a (17:00)

14. S.K. Górnik Radlin (trener: Marek Przybysz)
Klub: Siatkarski Klub Górnik Radlin (Radlin), tel.: 603753090, e-mail: skgornikradlin@interia.pl, adres sali:
44-310 Radlin, Korfantego 17 (17:00)

15. UKS Metalik Radziechowy (trener: Stanisław Tracz)
Klub: UKS Metalik Radziechowy (Radziechowy), tel.: 692294966, e-mail: uks.metalik@gmail.com, adres sali:
34-381 Radziechowy, Szkolna 1220 (18:00)

16. MUKS MICHAŁKOWICE (trener: W.Marcinkowski)
Klub: MUKS MICHAŁKOWICE (Michałowice), tel.: 602491612, e-mail: tramping1@tlen.pl, adres sali: 41-103
Michałowice, Orzeszkowej 1 (18:30)

17. PHS - MKS Kazimierz - Płomień Sosnowiec (trener: Sobieraj Dariusz)
Klub: MKS-MOS Płomień Sosnowiec (Sosnowiec), tel.: 501263515, e-mail: mksmos1@wp.pl, adres sali: 41200 Sosnowiec, Żeromskiego 9 (zawiadamia gospodarz)

18. GLKS Wilkowice (trener: Ryszard Dzielędziak)
Klub: Gminny Ludowy Klub Sportowy "Wilkowice" (Wilkowice), tel.: 608 430 116, e-mail:
rdzielendziak@poczta.onet.pl, adres sali: 43-365 Wilkowice, Szkolna 8a (zawiadamia gospodarz)

19. Aluron Warta Zawiercie (trener: Michał Szczytowicz)
Klub: ALURON WARTA ZAWIERCIE (Zawiercie), tel.: 883468581, e-mail: szczytek1@o2.pl, adres sali: 42400 Zawiercie, Moniuszki 10 (17:00)

