
 

L.dz. 67/2013                                                                                                                               Katowice, 02.05.2013 r.                     
Obowiązuje od dnia 02.05.2013r.                                                                             

Komunikat nr 38 sezon 2012/2013 
 
                 Dotyczy : Turnieju finałowego  IV ligi kobiet w sezonie 2012/2013 
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I. Tabele wyników w I etapie 
 

Grupa 1 

Lp. Zespół Mecze Pkt Sety + Sety - pkt + pkt - 

1 KS Częstochowianka 10 29 30 5 864 682 

2 YOURCLIP SIKRET Gliwice 10 21 23 10 752 679 

3 STS Victoria Lubliniec 2 10 18 20 18 841 791 

4 MTS As Myszków 10 10 16 24 824 909 

5 MKS Dąbrowa Górnicza SA 3 10 7 10 25 710 819 

6 UKS Iskra Kamieniec 10 5 9 26 691 802 
 
 

Grupa 2 

Lp. Zespół Mecze Pkt Sety + Sety - pkt + pkt - 

1 UKS Sokół 43 AZS AWF Katowice 2 10 25 28 13 927 796 

2 MOSM Tychy 10 18 23 17 900 832 

3 KS Burza Borowa Wieś MOSiR Mikołów 10 17 21 17 830 773 

4 KS Halny Węgierska Górka 10 15 20 20 849 883 

5 UKS 06 Katowice - Południe 10 14 19 21 817 839 

6 MUKS Sari Żory 10 1 7 30 690 890 
 
 
 
 
 



II. Zespoły uczestniczące w turnieju finałowym i terminarz gier. 
 

Z uczestnictwa w turnieju finałowym zrezygnował zespół MOSM Tychy. W związku z powyższym w turnieju 
finałowym uczestniczy zespół KS Burza Borowa Wieś MOSiR Mikołów. 
 
Gospodarzem turnieju finałowego będzie zespół UKS Sokół 43 AZS AWF Katowice 2. O godzinie i miejscu 
rozgrywania turnieju gospodarz poinformuje zainteresowane zespoły oraz ŚZPS. 
 
10 maja (piątek) 
 

1. UKS Sokół 43 Katowice 2 - YOURCLIP SIKRET Gliwice 

2. KS Burza Borowa Wieś MOSiR Mikołów - KS Częstochowianka 

11 maja (sobota)   

3. YOURCLIP SIKRET Gliwice - KS Częstochowianka 

4. UKS Sokół 43 Katowice 2 - KS Burza Borowa Wieś MOSiR Mikołów 

12 maja (niedziela)   

5. KS Burza Borowa Wieś MOSiR Mikołów - YOURCLIP SIKRET Gliwice 

6. KS Częstochowianka - UKS Sokół 43 Katowice 2 

 

 

 
 

 

 

  



III. Sprawy regulaminowe  

 
1. W kategorii kobiet spotkania rozgrywane są do trzech wygranych setów, systemem „każdy z każdym” mecz i 

rewanż. Po zakończeniu rundy zasadniczej zespoły, które zajmą pierwsze i drugie miejsce w tabeli utworzą 
grupę finałową. 

 
      Grupa finałowa 
 

Grupa 4    
1 miejsce grupy 1   
1 miejsce grupy 2   
2 miejsce grupy 1   
2 miejsce grupy 2   

 
 Gospodarz turnieju finałowego zostanie wylosowany pomiędzy zespołami, które zajmą pierwsze miejsca w 

grupach po rundzie zasadniczej. 
 Termin turnieju finałowego: 10-12 maja 2013 r. 
 
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 punkty; za przegranie spotkania w stosunku 2:3 - 1 punkt; za przegranie 
spotkania w stosunku 1:3 lub 0:3 - 0 punktów; za walkower 0 punktów oraz kara regulaminowa. 
W turnieju finałowym 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. W przypadku, gdy z II ligi nie spadną zespoły z naszego województwa do III ligi awansują 2 zespoły z IV ligi. 

W przypadku, gdy z II ligi spadną zespoły z naszego województwa i zgłoszą się do rozgrywek III ligi zostanie 
rozegrany turniej barażowy lub mecz barażowy z 12 zespołem III ligi i 3 zespołem IV ligi i ewentualnie 2 
zespołem z IV ligi (w zależności od ilości spadkowiczów 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.26.10.2006 r.). 

 
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 mailem lub telefonicznie (rozmowa lub 

SMS) 7 dni przed terminem meczu, zespół przyjezdny, ŚZPS i wyznaczoną obsadę sędziowską o miejscu i 
godzinie rozpoczęcia spotkania. Stwierdzone uchybienia w tym zakresie karane będą grzywną pieniężną przez 
WD. 

 
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  1600 - 1830, w soboty 10.00 – 18.30,  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, MIKASA 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.  

 
14. 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 5. i 6. co najmniej na  45 minut przed rozpoczęciem zawodów. 

 
15. Dwie ostatnie kolejki IV ligi 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. Kluby posiadające drużyny w rozgrywkach szczebla centralnego oraz w III lidze muszą do dnia 1 marca 2013 r. 

dostarczyć do siedziby SZPS listę 10 zawodników podstawowego składu drużyny występującej na szczeblu 
centralnym i 8 zawodników podstawowego składu drużyny występującej w III lidze. Zawodnicy z listy nie mogą 
brać udziału w rozgrywkach IV ligi. 

 
20. Obsadę sędziowską na zawody (sędzia I, sędzia II, sędzia sekretarz, ew. sędziowie liniowi) deleguje (wskazuje) 

Śląski Związek Piłki Siatkowej. 
 
21. ŚZPS zastrzega sobie prawo do zmiany terminarza rozgrywek. 
 
22. Rozliczenie z sędziami winno następować przed meczem, w formie gotówkowej. 
 
23. W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie - rozstrzyga WR ŚZP 
 



IV.  Zespoły uczestniczące – dane teleadresowe 
 

1. KS Częstochowianka (trener: Paweł Kapica) 
Klub: Klub Sportowy Częstochowianka (Częstochowa), tel.: 692684379, e-mail: olaka1@o2.pl, adres sali: 
42-200 Częstochowa, Rejtana 7c 
 
2. MKS Dabrowa Górnicza S.A. (trener: Tomasz Cie ślak) 
Klub: Miejski Klub Siatkarski sp. z o. o. (Dąbrowa górnicza), tel.: 501419567, e-mail: tomcieslak@gmail.com, 
adres sali: 41 – 300, Dąbrowa górnicza, Chopina 34 
 
3. YOURCLIP SiKReT Gliwice (trener: Marcin Grzegosz czyk) 
Klub: SiKReT Gliwice (Gliwice), tel.: 606632038, e-mail: marcys_81@o2.pl, adres sali: 44-100 Gliwice, 
Warszawska 35 (sob. 17.00, niedz. 11.00) 
 
4. UKS "Iskra" Kamieniec (trener: Grzegorz Sitek) 
Klub: UKS "Iskra" Kamieniec (Kamieniec), tel.: 603 472 039, e-mail: gsitek@interia.pl, adres sali: 42-674 
Kamieniec, Gliwicka 6 (16:00) 
 
5. UKS "06 Katowice-Południe" (trener: Michał Kisie lewicz) 
Klub: UKS "06 Katowice-Południe" (Katowice), tel.: 603862117, e-mail: jaroslawsowinski@o2.pl, adres sali: 
40-671 Katowice, Spółdzielczości 21, Gimnazjum nr 19 
 
6. UKS „Sokół’43” AZS AWF Katowice 2 (trener: Marek  Kisiel Jr) 
Klub: UKS "Sokół'43" Katowice (Katowice), tel.: 503 011 090, e-mail: marekkisiel@poczta.fm, adres sali: 40-
389 Katowice, Lwowska 2 (zawiadamia gospodarz) 
 
7. STS Victoria Lubliniec (trener: Tomasz Wachowski ) 
Klub: STS VICTORIA LUBLINIEC (Lubliniec), tel.: 606630772, e-mail: tomaszwachowski5@wp.pl, adres 
sali: 42-700 Lubliniec, Sobieskiego 22 (sob. 17.00, niedz. 11.00) 
 
8. KS BURZA BOROWA WIE Ś MOSiR Mikołów (trener: Adam Wodarski) 
Klub: KS BURZA BOROWA WIEŚ MOSiR Mikołów (Mikołów), tel.: 513791166, e-mail: 
adamwodarski@poczta.fm, adres sali: 43-190 Mikołów, Bandurskiego 1 A (zawiadamia gospodarz) 
 
9. MTS AS Myszków (trener: Robert Buczek, Krzysztof  Gradzik) 
Klub: Międzyszkolne Towarzystwo Siatkarskie AS Myszków (Myszków), tel.: 507 620 207, e-mail: 
asmyszkow@op.pl, adres sali: 42-300 Myszków, Sikorskiego 20 a (17:00) 
  
10. MOSM TYCHY (trener: Pałka Krzysztof) 
Klub: MOSM TYCHY (Tychy), tel.: 604 095 738, e-mail: ipal@Poczta.onet.pl, adres sali: 43-100 Tychy, 
Borowa 123 (17:00) 
 
11. KS „Halny” W ęgierska Górka (trener: Aleksandra Stemplewska) 
Klub: KS "Halny" Węgierska Górka (Węgierska Górka), tel.: 604777979, e-mail: aleksandra.wolna@wp.pl 
,Sala: 34-350 Cięcina, Św.Katarzyny 20 
 
12. MUKS SARI Żory (trener: Kosmol Janusz) 
Klub: MUKS Sari Żory (Żory), tel.: 605 076 737, e-mail: , Hala Żory ul. Folwarecka 10 (zawiadamia 
gospodarz) 
 


