
 

Zadanie zostało wsparte ze środków budżetu Samorządu Województwa Śląskiego. 
L.dz. ../WR/2016                                                                                                                       Katowice, 01.03.2016r.                     
.                                                                             

Komunikat nr 30 sezonu 2015/2016 
 
                 Dotyczy : II etapu rozgrywek juniorek rocznik 1997r. i młodsze  w sezonie 2015/2016  

o miejsca 10-12 i 13-15 
  

 
I. Podział na grupy w II etapie oraz terminarz gier 

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

 
I. Podział na grupy w II etapie oraz terminarz gier 

 
Grupa 11 

• UKS Jedynka Rybnik 

• TRS Siła Ustroń 

1 2016-03-10  16:00 TRS Siła Ustroń - UKS Jedynka Rybnik 

2 2016-03-17  17:00 UKS Jedynka Rybnik - TRS Siła Ustroń 

 



Grupa 12 

• Sokół 43 AZS AWF Katowice II 

• MKS-MOS Płomień Sosnowiec 

1 2016-03-10  zawiadamia 
gospodarz 

Sokół 43 AZS AWF Katowice 
II 

- MKS-MOS Płomień 
Sosnowiec 

2 2016-04-21  17:00 MKS-MOS Płomień 
Sosnowiec 

- Sokół 43 AZS AWF Katowice 
II 

 
 



 
II. Sprawy regulaminowe 

 
1. W rozgrywkach uczestniczy 19 zespołów podzielonych na 3 grupy, które rozgrywają swoje spotkania systemem 

„każdy z każdym” - mecz i rewanż. 
2. Po zakończeniu I etapu zespoły z miejsc 1-3 z każdej grupy utworzą 3 grupy półfinałowe po 3 zespoły. Do turnieju 

finałowego awansują po 2 najlepsze zespoły z półfinałów + zespoły z zawodnikami SMS PZPS. 
Zespoły, które po I etapie zajmą miejsca 4-7 rozegrają II etap o miejsca 10-20. Podział na grupy uzależniony jest od 
ilości uczestniczących zespołów w II etapie. Klub ma prawo wycofać się z rozgrywek po I etapie bez kary za 
wycofanie. Wycofanie z rozgrywek należy złożyć pisemnie w Związku do dnia 20 stycznia 2016r. Kluby, które nie 
złożą rezygnacji gry w II etapie zostaną uwzględnione w rozgrywkach II etapu. 
Zespoły, które z turniejach półfinałowych zajmą 3 miejsca utworzą grupę 7 i  rozegrają spotkania systemem „każdy 
z każdym” mecz i rewanż. 
Podział na grupy w II etapie (półfinał): 

Grupa 4 Grupa 5 Grupa 6  

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

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

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

 
O miejsca 7-9 

Grupa7   

1 3 m-ce gr. 4   

2 3 m-ce r. 5   

3 3 m-ce gr. 6   

    
 

Gospodarze turniejów półfinałowych zostaną wybrani z przesłanych ofert organizacji.  
W przypadku braku ofert gospodarzami turniejów półfinałowych będą zespoły wymienione na pierwszym miejscu. 
 

Termin turnieju półfinałowego: 22-24 styczeń 2016r. 
Termin turnieju finałowego: 3-7 lutego 2016r. 

 
3. Drużyny, które posiadają zawodniczki w SMSie i nie awansowały w rozgrywkach do II biorą udział wyłącznie w 

turnieju finałowym. 
 

4. Termin turnieju finałowego: 3-7 lutego 2016r. Gospodarz turnieju finałowego zostanie wybrany z 
przesłanych ofert na organizację turnieju finałowego (konkurs ofert). Sale muszą spełniać wymogi 
organizacji turniejów półfinałowych i finałowego. Do turnieju finałowego każdy Klub ma prawo awansować 
wszystkimi zespołami, które uczestniczą w rozgrywkach. W przypadku gdy Klub reprezentowały dwa 
zespoły, a do turnieju awansował tylko jeden i równocześnie Klub posiada zawodniczkę w SMS PZPS Spała, 
to NIE przysługuje gra drugiego zespoły w finale.  Trzy pierwsze zespoły z turnieju finałowego będą 
reprezentowały województwo śląskie w Mistrzostwach Polski (z zastrzeżenie przepisów PZPS, że jeden Klub w 
rozgrywkach centralnych może być reprezentowany prze jeden zespół).  

 
5. 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. 
 

6. Drużyna w jednym sezonie rozgrywek może oddać walkowerem tylko dwa mecze (nie zwalnia Klubu z kary za 
walkower). Kolejny walkower będzie traktowany jako wycofanie się drużyny z rozgrywek w trakcie ich trwania. 
 

7. W turniejach półfinałowych i  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.  

 
8. W rozgrywkach mogą uczestniczyć zawodniczki urodzone w 1997 roku i młodsze. Podstawowym dokumentem 

uprawniającym do gry jest formularz F-02 (wygenerowany z Ogólnopolskiego Systemu Ewidencji Klubów i 
Zawodników) wraz z wpisanymi datami wykonania badania lekarskiego i ważności badania lekarskiego. 
Obowiązkiem Klubu jest posiadania badania lekarskiego 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). 

 
9. Wszyscy trenerzy/instruktorzy prowadzący zespoły uczestniczące w rozgrywkach oraz masażyści winni 

posiadać ważną licencję na sezon 2015/2016 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.  

 
10. 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.  
 
11. 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.  

 
12. 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.  
 

13. 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.  
 

14. Dwie ostatnie kolejki w każdym etapie należy rozegrać w terminie podanym w komunikacie lub w terminie 
wcześniejszym. Wszystkie inne przełożone spotkania MUSZĄ być rozegrane najpóźniej przed datą 
przedostatniej kolejki. 

 
15. 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. 

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

rozpoczęcia rozgrywek list imiennych składów poszczególnych zespołów.  Od drugiego etapu możliwy jest transfer 
dowolnej zawodniczki z zespołu walczącego o niższe miejsca do zespołu walczącego o wyższe miejsca (transfer w 
„górę”). Taki transfer może nastąpić TYLKO JEDEN RAZ  w sezonie bez prawa powrotu do zespołu pierwotnego. 
W turnieju finałowym Klub ma prawo wystawić najmocniejszy zespół. 

 
17. 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 8 i 9 co najmniej na 45 minut przed rozpoczęciem zawodów. 

 
18. 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. 

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

godzin od dnia zakończenia zawodów.  
 
20. 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. 

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

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

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



III.  Zespoły uczestniczące – dane teleadresowe 
 

 
nazwa drużyny trener miejscowość telefon e-mail ulica nr domu godz. rozp. 

1 BKS ALUPROF Bielsko-Biała I Grzegorz Kosatka Bielsko-Biała 793-990-625 jgkosa@tlen.pl Rychlińskiego 19 16:00 

2 BKS ALUPROF BIELSKO-BIAŁA II ZAJĄC ALEKSANDER Bielsko-Biała 517081216 bkssekretariat@poczta.fm Rychlińskiego 19 16:00 

3 VC Victoria MOSiR Cieszyn Andrzej Husarek Cieszyn 511682463 magda-s@winowslive.com Jana Łyska 21 18:00 

4 MKS Dąbrowa Górnicza 1 Dariusz Sobieraj Dąbrowa Górnicza 501263515 trener.dariusz.sobieraj@gmail.com chopina 34 zawiadamia gospodarz 

5 MKS Dąbrowa Górnicza 2 Tomasz Cieślak Dąbrowa Górnicza 501419567 tomcieslak@gmail.com chopina 34 zawiadamia gospodarz 

6 SiKReT Gliwice Piotr Walk Gliwice 603127129 walke@sikret.org.pl Warszawska 35 16:00 

7 
Jastrzębski Klub Siatkarski Szkoły 
Mistrzostwa Sportowego 

Joanna Gazda Jastrzębie zdrój 503017507 poczta@zsms.jastrzebie.pl Piastów 15 18:00 

8 MCKiS Jaworzno Teresa Łozińska Jaworzno 603270220 robert.dlugosz@mckis.jaw.pl Inwalidów Wojennych 18 16:00 

9 SMS Sokół`43 AZS AWF Katowice Magdalena Szczytowicz Katowice 790600726 michonka@interia.pl Grzegorzka 4 17:00 

10 UKS "Sokół`43 AZS AWF" Katowice  Zbigniew Błaszczak Katowice 501715791 blaszczak.maly@gmail.com 
Spółdzielczości 
(Gimnazjum nr 19) 

1 17:30 

11 KS Burza Borowa Wieś MOSiR Mikołów Agnieszka Krzyżaniak Mikołów 605 537 336 agnieszka.krzyzaniak1@gmail.com Bandurskiego  1 18:00 

12 SCS Sokół- Silesia Volley Chorzów Andrzej Zaczek Ruda Śląska 600898223 andrzej.1288@wp.pl  Obrońców Westerplatte 2a 18:00 

13 
Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka" 
Rybnik 

Michalina Cichecka Rybnik 509671782 michasiac@gmail.com Górnośląska 108 17:00 

14 MKS-MOS "Płomień" Sosnowiec Sławomir Krawczyk Sosnowiec 509100021 rotkegelbeata@wp.pl B.Prusa 256a 17:00 

15 UKS "Wolę Volley" Świętochłowice Mariusz Szeremeta Świętochłowice 606394958 szary68@wp.pl Licealna 1 18:00 

16 TRS "SIŁA" USTROŃ ZBIGNIEW GRUSZCZYK Ustroń 502 714 260 z.gruszczyk@wp.pl Daszyńskiego (SP 2) 31 zawiadamia gospodarz 

17 UKS Spartakus Zabrze Krzysztof Król Zabrze 507160773 regnum@wp.pl 1 ego Maja 12 zawiadamia gospodarz 

18 MKS Żywiec Marcin Tlałka Żywiec 793211849 marcin_tlalka@poczta.onet.pl KEN 3 17:00 

19 TS STAL ŚRUBIARNIA ŻYWIEC Michał Feil Żywiec 516943126 michalfeil@o2.pl Moszczanicka 26 17:00 

 
 

 


