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I. Podział na grupy w I etapie oraz terminarz gier 

 
GRUPA I 
 
KS Rudziniec 
KS VOLLEY Miasteczko Śląskie 
LKS Olimpia Włodowice 
MDK UKS Jedynka Jaworzno 
Aluron Virtu Warta Zawiercie 
 

1 2018-02-17 KS Rudziniec  - MDK UKS Jedynka Jaworzno  

2 2018-02-17 KS VOLLEY Miasteczko Śląskie  - Aluron Virtu Warta Zawiercie  

3 2018-02-24 MDK UKS Jedynka Jaworzno  - KS VOLLEY Miasteczko Śląskie  

4 2018-02-24 LKS Olimpia Włodowice  - KS Rudziniec  

5 2018-03-03 KS VOLLEY Miasteczko Śląskie  - LKS Olimpia Włodowice  

6 2018-03-03 Aluron Virtu Warta Zawiercie  - MDK UKS Jedynka Jaworzno  

7 2018-03-10 LKS Olimpia Włodowice  - Aluron Virtu Warta Zawiercie  

8 2018-03-10 KS Rudziniec  - KS VOLLEY Miasteczko Śląskie  

9 2018-03-17 Aluron Virtu Warta Zawiercie  - KS Rudziniec  

10 2018-03-17 MDK UKS Jedynka Jaworzno  - LKS Olimpia Włodowice  

11 2018-03-24 MDK UKS Jedynka Jaworzno  - KS Rudziniec  

12 2018-03-24 Aluron Virtu Warta Zawiercie  - KS VOLLEY Miasteczko Śląskie  

13 2018-03-25 KS VOLLEY Miasteczko Śląskie  - MDK UKS Jedynka Jaworzno  

14 2018-03-25 KS Rudziniec  - LKS Olimpia Włodowice  

15 2018-04-07 LKS Olimpia Włodowice  - KS VOLLEY Miasteczko Śląskie  

16 2018-04-07 MDK UKS Jedynka Jaworzno  - Aluron Virtu Warta Zawiercie  

17 2018-04-14 Aluron Virtu Warta Zawiercie  - LKS Olimpia Włodowice  

18 2018-04-14 KS VOLLEY Miasteczko Śląskie  - KS Rudziniec  

19 2018-04-21 KS Rudziniec  - Aluron Virtu Warta Zawiercie  

20 2018-04-21 LKS Olimpia Włodowice  - MDK UKS Jedynka Jaworzno  

https://system.szps.pl/mecz/3919/
https://system.szps.pl/mecz/3920/
https://system.szps.pl/mecz/3922/
https://system.szps.pl/mecz/3923/
https://system.szps.pl/mecz/3925/
https://system.szps.pl/mecz/3926/
https://system.szps.pl/mecz/3928/
https://system.szps.pl/mecz/3929/
https://system.szps.pl/mecz/3931/
https://system.szps.pl/mecz/3932/
https://system.szps.pl/mecz/3934/
https://system.szps.pl/mecz/3935/
https://system.szps.pl/mecz/3937/
https://system.szps.pl/mecz/3938/
https://system.szps.pl/mecz/3940/
https://system.szps.pl/mecz/3941/
https://system.szps.pl/mecz/3943/
https://system.szps.pl/mecz/3944/
https://system.szps.pl/mecz/3946/
https://system.szps.pl/mecz/3947/


 
 

 
GRUPA II 
 
KS J.A.J.O Jastrzębie 
BBTS WŁÓKNIARZ Bielsko-Biała 
SMUKS Orzesze 
TSK Zagroda Buczkowice 
GLKS Wilkowice 
 

1 2018-02-17 KS J.A.J.O Jastrzębie  - TSK Zagroda Buczkowice  

2 2018-02-17 BBTS WŁÓKNIARZ Bielsko-Biała  - GLKS Wilkowice  

3 2018-02-24 TSK Zagroda Buczkowice  - BBTS WŁÓKNIARZ Bielsko-Biała  

4 2018-02-24 SMUKS Orzesze  - KS J.A.J.O Jastrzębie  

5 2018-03-03 SMUKS Orzesze  - BBTS WŁÓKNIARZ Bielsko-Biała  

6 2018-03-03 GLKS Wilkowice  - TSK Zagroda Buczkowice  

7 2018-03-10 GLKS Wilkowice  - SMUKS Orzesze  

8 2018-03-10 KS J.A.J.O Jastrzębie  - BBTS WŁÓKNIARZ Bielsko-Biała  

9 2018-03-17 KS J.A.J.O Jastrzębie  - GLKS Wilkowice  

10 2018-03-17 SMUKS Orzesze  - TSK Zagroda Buczkowice  

11 2018-03-24 TSK Zagroda Buczkowice  - KS J.A.J.O Jastrzębie  

12 2018-03-24 GLKS Wilkowice  - BBTS WŁÓKNIARZ Bielsko-Biała  

13 2018-03-25 BBTS WŁÓKNIARZ Bielsko-Biała  - TSK Zagroda Buczkowice  

14 2018-03-25 KS J.A.J.O Jastrzębie  - SMUKS Orzesze  

15 2018-04-07 BBTS WŁÓKNIARZ Bielsko-Biała  - SMUKS Orzesze  

16 2018-04-07 TSK Zagroda Buczkowice  - GLKS Wilkowice  

17 2018-04-14 SMUKS Orzesze  - GLKS Wilkowice  

18 2018-04-14 BBTS WŁÓKNIARZ Bielsko-Biała  - KS J.A.J.O Jastrzębie  

19 2018-04-21 GLKS Wilkowice  - KS J.A.J.O Jastrzębie  

20 2018-04-21 TSK Zagroda Buczkowice  - SMUKS Orzesze  

 
 

II. Sprawy regulaminowe 
 

SYSTEM ROZGRYWEK 
1. 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.  

2. 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. 

https://system.szps.pl/mecz/3949/
https://system.szps.pl/mecz/3950/
https://system.szps.pl/mecz/3952/
https://system.szps.pl/mecz/3953/
https://system.szps.pl/mecz/3955/
https://system.szps.pl/mecz/3956/
https://system.szps.pl/mecz/3958/
https://system.szps.pl/mecz/3959/
https://system.szps.pl/mecz/3961/
https://system.szps.pl/mecz/3962/
https://system.szps.pl/mecz/3964/
https://system.szps.pl/mecz/3965/
https://system.szps.pl/mecz/3967/
https://system.szps.pl/mecz/3968/
https://system.szps.pl/mecz/3970/
https://system.szps.pl/mecz/3971/
https://system.szps.pl/mecz/3973/
https://system.szps.pl/mecz/3974/
https://system.szps.pl/mecz/3976/
https://system.szps.pl/mecz/3977/


 
 

3. Oficjalnym modelem piłki w sezonie 2017/2018 jest MOLTEN V5M5000. W przypadku braku 
wskazanego modelu piłki, mecze winny być rozgrywane najlepszą dostępną piłką. Ostateczną 
decyzję podejmuje Sędzia Pierwszy. 

4. Rozgrywki II ligi śląskiej mężczyzn obejmują trzy fazy: 
a) I ETAP: 

 w rozgrywkach uczestniczy 10 zespołów podzielonych na 2 grupy (terytorialne), które 
rozgrywają swoje spotkania systemem „każdy z każdym” - mecz i rewanż. 

 o końcowej kolejności miejsc decyduje kolejno: większa ilość zdobytych punktów, 
większa liczba zwycięstw, lepszy stosunek setów, lepszy stosunek małych punktów, 
wyniki bezpośrednich spotkań (kolejno: punkty, sety, małe punkty). 

b) ½ FINAŁU PLAY-OFF: 

 po zakończeniu I etapu, po 2 najlepsze zespoły z grupy 1 i 2 zagrają dwumecz w 1/2 
finału fazy play-off, według zasady: 

• I półfinał - zwycięzca grupy 1 z drugim zespołem grupy 2, 

• II półfinał - zwycięzca grupy 2 z drugim zespołem grupy 1. 

 gospodarzami pierwszych spotkań będą drużyny, które po I etapie rozgrywek zajęły 
niższe miejsce w tabeli.  

 gdy stan rywalizacji w meczach, po rozegraniu drugiego spotkania wyniesie 1:1,  
o zwycięstwie w dwumeczu decyduje większa liczba punktów meczowych. Przy równej 
liczbie punktów meczowych będzie rozgrywany „złoty set” - tzn. set do 15 punktów  
z dwoma punktami przewagi jednej z drużyn. 

c) FINAŁ I RYWALIZACJA O 3 MIEJSCE: 

 zwycięzca I półfinału gra ze zwycięzcą II półfinału dwumecz o 1 miejsce i tytuł Mistrza  
II ligi śląskiej mężczyzn.   

 przegrany I półfinału gra z przegranym II półfinału dwumecz o 3 miejsce. 

 gospodarzami pierwszych spotkań będą zwycięzca oraz przegrany I półfinału. 

 gdy stan rywalizacji w meczach, po rozegraniu drugiego spotkania wyniesie 1:1,  
o zwycięstwie w dwumeczu decyduje większa liczba punktów meczowych. Przy równej 
liczbie punktów meczowych będzie rozgrywany „złoty set” - tzn. set do 15 punktów  
z dwoma punktami przewagi jednej z drużyn. 

 do I ligi śląskiej mężczyzn na sezon 2018/2019 awansuje zwycięzca II ligi śląskiej 
mężczyzn. 

 
DOKUMENTY UPRAWNIAJĄCE DO GRY 

5. 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 
posiadanie badań lekarskich zawodniczek potwierdzonych przez lekarza medycyny sportowej lub 
lekarza z certyfikatem PTMS (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 26.10.2006 r.). 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  
oraz masażyści winni być wpisani na formularzu F-02 oraz posiadać dokument tożsamości  
ze zdjęciem.  

 
 
 



 
 

TERMINY ORAZ GODZINY ROZGRYWANIA MECZÓW 
ZMIANY TERMINÓW ROZGRYWANIA MECZÓW 

7. Spotkania można rozgrywać od piątku do niedzieli w ramach jednej kolejki bez opłaty  
za zmianę terminu, pod warunkiem rozpoczynania spotkań w piątki w godzinach 1700 – 1930  
oraz soboty i niedziele w godzinach 1000 – 1800. W przypadku rozegrania spotkania o innej 
godzinie wymagana jest procedura jak dla zmiany terminu spotkania (zgodnie z punktami 9, 12, 
13). 

8. Zespół ma prawo przed rozpoczęciem rozgrywek podać stałe miejsce, dzień tygodnia  
oraz godzinę rozgrywania meczów.  

9. Każda zmiana terminu spotkania wymaga złożenia pisemnego wniosku do WR ŚZPS, e-mail: 
wydzialrozgrywek@gmail.com. 

10. W przypadku, gdy przed rozpoczęciem rozgrywek zespół nie poda stałego miejsca, dnia tygodnia 
oraz godziny rozgrywania meczów, zobowiązany jest do każdorazowego pisemnego 
powiadomienia e-mailem lub telefonicznie (na co najmniej 7 dni przed terminem meczu) zespół 
przyjezdny, WR ŚZPS oraz obsadę sędziowską o miejscu, dniu i godzinie rozpoczęcia spotkania. 

11. W przypadku ustalenia terminu spotkania na piątek lub niedzielę (dla zespołów, które nie podały 
stałego miejsca, dnia tygodnia oraz godziny rozgrywania meczów) lub zmiany terminu rozegrania 
meczu z zadeklarowanego dnia na inny w ramach jednego weekendu (dla zespołów, które podały 
stałe miejsce, dzień tygodnia oraz godzinę rozgrywania meczów) wymagana jest zgoda zespołu 
przeciwnego oraz powiadomienie e-mailem lub telefonicznie (na co najmniej 7 dni przed 
terminem meczu) WR ŚZPS oraz obsadę sędziowską o miejscu, dniu i godzinie rozpoczęcia 
spotkania. 

12. Zmiana terminu może nastąpić tylko w przypadkach losowych po akceptacji zespołu 
przeciwnego i uzyskaniu zgody WR ŚZPS. 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. Opłata regulaminowa za zmianę terminu wynosi 50 zł i zostanie naliczona przez biuro związku. 
Faktura za dany miesiąc obejmująca należności naliczone w tym miesiącu, wystawiona będzie nie 
później niż do 15 dnia następnego miesiąca.  

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. 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. 

16. Stwierdzone uchybienia w zakresie ustalania oraz zmian terminów rozgrywania meczów karane 
będą grzywną pieniężną przez WR ŚZPS. 

 
OBOWIĄZKI GOSPODARZA ZAWODÓW 

17. Spotkania winny być rozgrywane na salach zweryfikowanych przez ŚZPS w Katowicach. 
18. 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. 

19. Klub pełniący funkcję gospodarza zawodów zobowiązany jest do wysłania do Biura ŚZPS 
protokołu zawodów w ciągu jednego miesiąca (30 dni) od dnia zakończenia zawodów. Decyduje 
data stempla pocztowego. W przypadku spóźnienia lub nie wysłania protokołu na Klub zostanie 
nałożona kara finansowa w wysokości 30 zł za każdy protokół. 

http://system.szps.pl/


 
 

20. W rozgrywkach na wszystkich ich etapach zabezpieczenie opieki medycznej spoczywa  
na gospodarzu 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. Obowiązkiem gospodarza zawodów jest zapewnienie tabliczek do zmian zawodników. 
 

OBSADY SĘDZIOWSKIE 
22. Na wszystkie zawody obsady sędziowskiej (sędzia I, sędzia II, sędzia sekretarz) dokonuje Wydział 

Sędziowski ŚZPS poprzez informatyczny system obsad, który znajduje się pod linkiem: 
www.system.szps.pl. W przypadku nie przybycia na zawody wyznaczonych sędziów zawody 
należy rozegrać zgodnie z terminarzem gier, a sędziować powinni obecni trenerzy zespołów. 

23. Rozliczenie z sędziami winno następować przed meczem, w formie gotówkowej, chyba że ŚZPS 
zdecydował inaczej. 

 
PRZEPISY KOŃCOWE 

24. ŚZPS zastrzega sobie prawo do zmiany terminarza rozgrywek. 
25. W sprawach nieujętych niniejszym regulaminem – rozstrzyga WR ŚZPS. 
 
 

III. Dane teleadresowe 
 
Dane poszczególnych zespołów oraz osób prowadzących będą opublikowane w odrębnym pliku na 
stronie internetowej www.szps.pl. 
 

http://www.system.szps.pl/
http://www.szps.pl/

