
 

Zadanie zostało wsparte ze środków budżetu Samorządu Województwa Śląskiego. 
 

Obowiązuje od dnia 12 marca 2013r. 
 

L.dz.    /2013                                                                                                                        Katowice, 12.03.2013r.                     
                                                                             

Komunikat nr 36 sezonu 2012/2013 
 
                 Dotyczy : II etapu rozgrywek  KADETEK r. 1996 i młodszych w sezonie 2012/2013 o miejsca 17-24 
 

I. Podział na grupy w II etapie 
II. Terminarz gier. 

III.  Sprawy regulaminowe. 
IV.  Zespoły uczestniczące – dane teleadresowe. 

 
 

I. Podział na grupy w II etapie 
 

Grupa 9 

Drużyny 

1 MUKS Sari Żory 

2 MKS Dąbrowa Górnicza SA II 

3 MUKS Skałka-Śląsk Świętochłowice 

4 SiKReT Gliwice 

5 MOSM Tychy II 
 
Grupa 10 

Drużyny 

1 MKS Czechowice-Dziedzice 

2 UKS Źródełko Katowice 
 
 
 



II. Terminarz rozgrywek w I etapie 
 

Grupa 9 

I Kolejka 13.03.2013r. (środa) 

pauzuje - MOSM Tychy II 

1 MUKS Sari Żory - SiKReT Gliwice 

2 MKS Dąbrowa Górnicza SA II - MUKS Skałka-Śląsk Świętochłowice 

II Kolejka 18.03.2013r. (poniedziałek) 

3 MOSM Tychy II - MUKS Skałka-Śląsk Świętochłowice 

4 SiKReT Gliwice - MKS Dąbrowa Górnicza SA II 

pauzuje - MUKS Sari Żory 

III Kolejka 20.03.2013r. (środa) 

5 MUKS Sari Żory - MOSM Tychy II 

  MKS Dąbrowa Górnicza SA II - pauzuje 

6 MUKS Skałka-Śląsk Świętochłowice - SiKReT Gliwice 

IV Kolejka 27.03.2013r. (środa) 

7 MOSM Tychy II - SiKReT Gliwice 

  pauzuje - MUKS Skałka-Śląsk Świętochłowice 

8 MUKS Sari Żory - MKS Dąbrowa Górnicza SA II 

V Kolejka 03.04.2013r. (środa) 

9 MKS Dąbrowa Górnicza SA II - MOSM Tychy II 

10 MUKS Skałka-Śląsk Świętochłowice - MUKS Sari Żory 

SiKReT Gliwice - pauzuje 

VI Kolejka 08.04.2013r. (poniedziałek) 

MOSM Tychy II - pauzuje 

11 SiKReT Gliwice - MUKS Sari Żory 

12 MUKS Skałka-Śląsk Świętochłowice - MKS Dąbrowa Górnicza SA II 

VII Kolejka 10.04.2013r. (środa) 

13 MUKS Skałka-Śląsk Świętochłowice - MOSM Tychy II 

14 MKS Dąbrowa Górnicza SA II - SiKReT Gliwice 

MUKS Sari Żory - pauzuje 

VIII Kolejka 17.04.2013r. (środa) 

15 MOSM Tychy II - MUKS Sari Żory 

  pauzuje - MKS Dąbrowa Górnicza SA II 

16 SiKReT Gliwice - MUKS Skałka-Śląsk Świętochłowice 



 

IX Kolejka 24.04.2013r. (środa) 

17 SiKReT Gliwice - MOSM Tychy II 

  MUKS Skałka-Śląsk Świętochłowice - pauzuje 

18 MKS Dąbrowa Górnicza SA II - MUKS Sari Żory 

X Kolejka 29.04.2013r. (poniedziałek) 

19 MOSM Tychy II - MKS Dąbrowa Górnicza SA II 

20 MUKS Sari Żory - MUKS Skałka-Śląsk Świętochłowice 

pauzuje - SiKReT Gliwice 
 

 

Grupa 10 

 

20.03.2013r. (środa) 

1. UKS Źródełko Katowice 
- 

 

MKS Czechowice-Dziedzice 

27.03.2013r. (środa) 

2. MKS Czechowice-Dziedzice 

 

- 

 

UKS Źródełko Katowice 

   

   

 

 

 



III.  Sprawy regulaminowe  
 
1. W rozgrywkach uczestniczy 36 zespołów podzielonych na 4 grup, które rozgrywają swoje spotkania systemem 

„każdy z każdym” - mecz i rewanż. 
2. Podział na grupy w II i III etapie dla zespołów, które po I etapie zajmą miejsca 1-4: 
 
II Etap 

Ćwierćfinał Mistrzostw Śląska – 7-9 stycznia 2012r. 

Grupa 5 Grupa 6 
1 1 m-ce gr. 1 1 1 m-ce gr. 2 
2 2 m-ce gr. 2 2 2 m-ce gr. 3 

3 3 m-ce gr. 3 3 3 m-ce gr. 4 
4 4 m-ce gr. 4 4 4 m-ce gr. 1 

 
Grupa 7 Grupa 8 

1 1 m-ce gr. 3 1 1 m-ce gr. 4 
2 2 m-ce gr. 4 2 2 m-ce gr. 1 
3 3 m-ce gr. 1 3 3 m-ce gr. 2 
4 4 m-ce gr. 2 4 4 m-ce gr. 3 

 
 
III etap 
Półfinał Mistrzostw Śląska – 21-23 stycznia 2013r. 

 
Grupa 9 Grupa 10 

1 1 m-ce gr. 5 1 1 m-ce gr. 6 
2 2 m-ce gr. 6 2 2 m-ce gr. 5 
3 1 m-ce gr. 7 3 1 m-ce gr. 8 
4 2 m-ce gr. 8 4 2 m-ce gr. 7 

 
 

IV etap 
Finał Śląska – 8-10 lutego 2012r. (ilość dni finału może się wydłużyć – zależy od ilości dodatkowych zespołów w 
finale) 

Grupa 11 
1 1 m-ce gr. 9 
2 1 m-ce gr. 10 
3 2 m-ce gr. 9 
4 2 m-ce gr.10 

plus zespoły z zawodnikami SMS 

O miejsca 5-8 
Grupa 12 

1 3 m-ce gr. 9 
2 3 m-ce gr. 10 
3 4 m-ce gr. 9 
4 4 m-ce gr 10 

 



3. Zespoły, które po I etapie zajmą miejsca niższe niż 4 mają prawo do zrezygnowania z udziału w II etapie.  
Rezygnację z udziału w II etapie naje leży przesłać faksem lub mailem do biura Związku w nieprzekraczalnym 
terminie 31 grudnia 2012r. Wycofanie zespołu po tym terminie skutkować będzie nałożeniem kary finansowej 
zgodnie z „Komunikatem opłat licencyjnych i dyscyplinarnych”. 
Podział na grupy oraz system rozgrywek w II etapie zostanie dostosowany do ilości drużyn. 
Zespoły, które wycofają się z rozgrywek w klasyfikacji końcowej będą jako ostatnie (niesklasyfikowane). 
 

4. Drużyny, które posiadają zawodniczki w SMSie i nie awansowały w rozgrywkach do półfinału biorą udział 
wyłącznie w turnieju finałowym. 
 

5. Gospodarzami turniejów półfinałowych będą zespoły, które zajęły w I etapie zajęły pierwsze miejsca. Z 
turniejów półfinałowych awansują po 2 najlepsze zespoły, które rozegrają turniej finałowy wraz z zespołami 
posiadającymi zawodniczki w Szkole Mistrzostwa Sportowego. Termin turnieju finałowego:  
8-10 lutego 2013r. Gospodarz turnieju finałowego zostanie wybrany z przesłanych ofert na organizację 
turnieju finałowego (konkurs ofert). Sale muszą spełniać wymogi organizacji turniejów półfinałowych i 
finałowego. Trzy pierwsze zespoły z turnieju finałowego będą reprezentowały województwo śląskie w 
Mistrzostwach Polski. Mistrz województwa rozpoczyna od ¼ MP, a zespoły z 2 i 3 miejsca od 1/8 MP. 
. 

 
Kadetki i kadeci: 
1/8 MP  22-24.02.2013r. 
ćwierćfinał MP 15-17.03.2013r. 
półfinał MP  3-5.-5.2013r. 
finał MP  22-26.05.2013r. 

 
6. Wszystkie spotkania rozgrywane są do trzech wygranych setów. W rozgrywkach obowiązuje następująca punktacja: 

za wygrane spotkanie wynikiem 3:0 lub 3:1 3 punkty, za wygrane spotkanie 3:2 2 punkty, za przegrane spotkanie 
2:3 1 punkt, za przegrane spotkanie 1:3 lub 0:3 0 punktów, za walkower 0 punktów oraz kara regulaminowa. 
 

7. 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. 
 

8. W turniejach półfinałowych oraz w turnieju finałowym obowiązuje następująca punktacja: za wygrane spotkanie 2 
punkty, za przegrane spotkanie 1 punkt, za walkower 0 punktów oraz kara regulaminowa. O końcowej kolejności 
miejsc decyduje kolejno: większa ilość zdobytych punktów, lepszy stosunek setów, lepszy stosunek małych 
punktów, wyniki bezpośrednich spotkań.  

 
9. W rozgrywkach mogą uczestniczyć zawodniczki urodzone w 1996 roku i młodsze. 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). 

 
10. 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.  

 
11. 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.  
 
12. Każda zmiana terminu i godziny spotkania, wymaga złożenia pisemnego wniosku do WR ŚZPS. Wraz  

z wnioskiem należy przedłożyć dowód wpłaty w wysokości 30 zł, jako opłatę za zmianę terminu. Zmiana terminu 
może nastąpić tylko w przypadkach losowych po akceptacji zespołu przeciwnego i uzyskaniu zgody WR.  

 
13. 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.  
 

14. Spotkania winny być rozgrywane na salach zweryfikowanych przez ŚZPS w Katowicach w godzinach 1600 - 1830. 
W przypadku rozegrania spotkania w innej godzinie wymagane jest wyrażenie zgody zespołu przeciwnego na 
zmianę godzin.  
 



15. Dwie ostatnie kolejki w każdym etapie należy rozegrać w terminie podanym w komunikacie lub w terminie 
wcześniejszym. 

 
16. Obowiązują piłki kolorowe MOLTEN V5M 5000, MOLTEN IV5XC, MVA 200, MIKASA MVP 200, MIKASA 

MVL 200, GALA Pro – line BV 5091 L, GALA Pro-line BV 5091 S. 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. Od ćwierćfinałów MP obowiązują piłki 
MOLTEN V5M 5000. 

 
17. Kluby, które zgłoszą 2 lub więcej zespołów do rozgrywek, zobowiązane są do dostarczenia przed terminem 

rozpoczęcia rozgrywek list imiennych składów poszczególnych zespołów. W I zespole winny grać starsze roczniki, 
w II i ewentualnych kolejnych zespołach roczniki młodsze. Od drugiego etapu, w przypadku jeżeli zespoły grają o 
różne miejsce, możliwy jest transfer dowolnej zawodniczki z zespołu grającego o niższe miejsca do zespołu 
grającego o wyższe miejsca. Taki transfer może nastąpić TYLKO JEDEN RAZ  w sezonie bez prawa powrotu do 
zespołu pierwotnego. W turnieju finałowym Klub ma prawo wystawić najmocniejszy zespół. 

 
18. Gospodarz meczu winien umożliwi ć 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 9 i 10 co najmniej na 45 minut przed rozpoczęciem zawodów. 

 
19. Na wszystkie zawody obsady sędziowskiej dokonuje Wydział Sędziowski SZPS. W przypadku nie przybycia na 

zawody wyznaczonych sędziów zawody należy rozegrać zgodnie z terminarzem gier, a sędziować powinni obecni 
trenerzy zespołów. Rozliczenie z sędziami winno następować przed meczem, w formie gotówkowej. 

 
20. Klub pełniący funkcję gospodarza zawodów zobowiązany jest do wysłania do ŚZPS protokołu zawodów w ciągu 48 

godzin od dnia zakończenia zawodów.  
 
21. W rozgrywkach na wszystkich ich etapach zabezpieczenie opieki medycznej spoczywa na gospodarzach 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. 

 
22. W rozgrywkach mistrzowskich na wszystkich etapach na meczach i turniejach obowiązek zabezpieczenia sekretarza 

zawodów (pisanie protokołu) spoczywa na gospodarzach spotkań, czy turniejów. 
 

23. Obowiązkiem gospodarza zawodów jest zapewnienie tabliczek do zmian zawodników. 
 
24. ŚZPS zastrzega sobie prawo do zmiany terminarza rozgrywek. 
 
25. W sprawach nieujętych niniejszym regulaminem – rozstrzyga WR ŚZPS. 
 
 



 
IV.  Zespoły uczestniczące – dane teleadresowe 

 
1. MKS Czechowice-Dziedzice (trener: Magdalena Dzik owska) 
Klub: Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice (Czechowice-Dziedzice), tel.: 500078059, e-mail: 
m.dzikowska@tlen.pl, adres sali: 43-502 Ligota-Miliardowice, Miliardowicka (SP 2) 46 (18:00) 
 
2. MKS Dąbrowa Górnicza (trener: Izabela Banak) 
Klub: Miejski Klub Siatkarski sp. z o. o. (Dąbrowa Górnicza), tel.: 607105654, e-mail: iza79@buziaczek.pl, 
adres sali: 41- 300 Dąbrowa Górnicza, Chopina 34 (17:30) 
 
3. SiKReT Gliwice (trener: Rafał Hajduga)  
Klub: SiKReT Gliwice (Gliwice), tel.: 600201737, e-mail: rafałhajduga@interia.pl, adres sali: 44-100 Gliwice, 
Gomułki 16a (16:30) 
 
4. UKS ŹRÓDEŁKO KATOWICE (trener: Ewa Ciesielska) 
Klub: Uczniowski Klub Sportowy ŹRÓDEŁKO KATOWICE (Katowice), tel.: 510 532 074, e-mail: 
janchudy@interia.pl, adres sali:40-750 Katowice, J.Wantuły 11 (16:30) 
 
5. MUKS Skałka- Śląsk Świętochłowice (trener: Mariusz Szeremeta) 
Klub: MUKS SKAŁKA-SLASK (Świętochłowice), tel.: 606394958, e-mail: szary68@wp.pl, adres sali: 41-600 
Świętochłowice , Licealna 1 (18:00) 
 
6. MOSM TYCHY II (trener: Jacek Baran) 
Klub: MOSM TYCHY (Tychy), tel.: 606 924 083, e-mail: jacbar@poczta.onet.pl, adres sali: 43-100 Tychy, 
Niepodległości 190 (16:00) 
 
7. MUKS SARI Żory (trener: Krzysztof Murach) 
Klub: MUKS Sari Żory (Żory), tel.: 506057231, e-mail: poppey@wp.pl, adres sali: 44-240 Żory, Folwarecka 
10 (zawiadamia gospodarz) 

 
 
 

 


