
 
 

Zadanie zostało wsparte ze środków budżetu Samorządu Województwa Śląskiego. 

L.dz. 17/2018 Katowice, 07.02.2018 r. 

 
Komunikat nr 26 sezonu 2017/2018 

Dotyczy: V etap rozgrywek kadetek rocznik 2001 r. i młodsze w sezonie 2017/2018 

 

I. Wyniki IV etapu rozgrywek 

II. Grupa finałowa Mistrzostw Województwa Śląskiego, o miejsca 5-8 oraz terminarz gier. 

III. Sprawy regulaminowe 

 
 

I. Wyniki IV etapu rozgrywek – 1/2 Finału Mistrzostw Śląska 

 Grupa 13        

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

1 MKS Dwójka Zawiercie 3 6 3 9 1 247 173 

2 MKS Dąbrowa Górnicza 3 5 2 7 3 236 200 

3 BKS STAL Bielsko-Biała II 3 4 1 3 6 181 189 

4 MKS Czechowice-Dziedzice 3 3 0 0 9 123 225 

 Grupa 14        

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

1 BKS STAL Bielsko-Biała 3 5 2 8 4 278 252 

2 MKS Dąbrowa Górnicza II 3 5 2 7 5 279 245 

3 MOSM Tychy 3 5 2 7 7 298 311 

4 UKS Sokół '43 Katowice 3 3 0 3 9 230 277 
 

II. Grupa Finałowa Mistrzostw Śląska oraz terminarz gier 

Grupa 15 – Finał Mistrzostw Śląska 
 MKS Dąbrowa Górnicza - gospodarz 

BKS STAL Bielsko-Biała 

MKS Dąbrowa Górnicza II 

MKS Dwójka Zawiercie 

1  2018-02-09 MKS Dąbrowa Górnicza - MKS Dąbrowa Górnicza II 

2  2018-02-09 BKS STAL Bielsko-Biała - MKS Dwójka Zawiercie 

3  2018-02-10 MKS Dąbrowa Górnicza II - MKS Dwójka Zawiercie 

4 2018-02-10 MKS Dąbrowa Górnicza - BKS STAL Bielsko-Biała 

5  2018-02-11 BKS STAL Bielsko-Biała - MKS Dąbrowa Górnicza II 

6  2018-02-11 MKS Dwójka Zawiercie - MKS Dąbrowa Górnicza 

Uwaga!  
Obsada sędziowska wraz z sekretarzem zawodów jest wyznaczana przez Wydział 
Sędziowski ŚZPS. 



 
 

Zgodnie z regulaminem rozgrywek młodzieżowych PZPS do ¼ Finału 
Mistrzostw Polski Kadetek awansują wszystkie kluby (trzy) biorące udział 
w Finale Mistrzostw Śląska. 
 
Grupa 23 – o miejsca 5–8 

BKS STAL Bielsko-Biała II 

MKS Czechowice-Dziedzice 

MOSM Tychy 

UKS Sokół '43 Katowice 

 System rozgrywek dla Grupy 23 zostanie ustalony w późniejszym terminie. 

 
III. Sprawy regulaminowe. 

1. W rozgrywkach uczestniczy 40 zespołów podzielonych na 7 grup (pierwsza liga - 
Grupa I oraz 6 drugich lig - Grupy II-A do II-F), które rozgrywają swoje spotkania systemem 
„każdy z każdym” - mecz i rewanż.  
2. Po zakończeniu pierwszego etapu rozgrywek zespoły z miejsc 1-4 pierwszej ligi 
uzyskują awans do półfinałów Mistrzostw Śląska (Grupy 13 i 14). Zespoły z miejsc 5 i 6 
pierwszej ligi uzyskują awans do ćwierćfinałów Mistrzostw Śląska (Grupy 11 i 12).  
Zespoły, które zajęły 1 i 2 miejsca w drugich ligach uzyskują awans do 1/8 Mistrzostw Śląska 
(Grupy 8, 9, 10) i będą rywalizowały wg poniższego schematu: 
 

1/8 Mistrzostw Śląska: 

 
Grupa 8 Grupa 9 Grupa 10 

1 m-ce II liga A (gospodarz) 1 m-ce II liga C (gospodarz) 1 m-ce II liga E (gospodarz) 

1 m-ce II liga B 1 m-ce II liga D 1 m-ce II liga F 

2 m-ce II liga C 2 m-ce II Liga E 2 m-ce II Liga A 

2 m-ce II Liga D 2 m-ce II Liga F 2 m-ce II Liga B 

 
Dwa pierwsze zespoły z każdej grupy 1/8 utworzą grupy ćwierćfinałowe wg schematu: 
 

Ćwierćfinał Mistrzostw Śląska: 

Grupa 11 Grupa 12 

5 m-ce I Liga (gospodarz) 6 m-ce I Liga (gospodarz) 

losowanie 1 m-ce 1/8 Fin Losowanie 1 m-ce 1/8 Fin 

losowanie 2 m-ce 1/8 Fin Losowanie 1 m-ce 1/8 Fin 

losowanie 2 m-ce 1/8 Fin Losowanie 2 m-ce 1/8 Fin 

W każdej grupie ćwierćfinałowej (Grupy 11 i 12) nie może się znaleźć więcej niż 2 zespoły  
z pierwszych miejsc w 1/8 Mistrzostw Śląska.  
 
Losowanie zespołów do grup ćwierćfinałowych oraz półfinałowych odbędzie się w obecności Prezesa 
ŚZPS lub innego Członka Zarządu ŚZPS, Przewodniczącego WR ŚZPS lub innego Członka WR  



 
 

oraz trenerów zainteresowanych zespołów. Dodatkowo będzie przeprowadzona transmisja  
za pośrednictwem fanpage’a Śląska Siatkówka. 

Dwa pierwsze zespoły z każdej grupy ¼ utworzą grupy półfinałowe wg schematu: 
 

Półfinał Mistrzostw Śląska: 

Grupa 13 Grupa 14 
1 m-ce I Liga (gospodarz) 2 m-ce I Liga (gospodarz) 

4 m-ce I Liga 3 m-ce I Liga 

1 m-ce gr. 11 (losowanie) 1 m-ce gr. 12 (losowanie) 

2 m-ce gr. 12 lub gr. 11 2 m-ce gr. 11 lub gr. 12 

Do grupy półfinałowej nie mogą trafić zespoły z jednej grupy ćwierćfinałowej. 
Dwa pierwsze zespoły z obu grup uzyskają awans do Finału Mistrzostw Śląska.  
 

Gospodarzami turniejów 1/8, ¼ oraz ½ Mistrzostw Śląska będą zespoły wymienione  
na pierwszych miejscach w poszczególnych grupach. W przypadku rezygnacji z organizacji 
turnieju, gospodarza wybierze WR. 
Gospodarz Finału Mistrzostw Śląska zostanie wyłoniony w konkursie ofert. Szczegółowe 
wymagania odnośnie organizacji turniejów będą podane zainteresowanym klubom  
w późniejszym czasie. 
 

Termin turniejów 1/8 Mistrzostw Śląska: 3-5 stycznia 2018 r. 
Termin turniejów ćwierćfinałowych: 15-17 stycznia 2018 r. 
Termin turniejów półfinałowych: 29-31 stycznia 2018 r. 
Termin turnieju finałowego: 9-11 lutego 2018 r. (termin PZPS) 
Termin turnieju o miejsca 5-8: 9-11 lutego 2018 r. (termin ew. do uzgodnienia w przypadku 
awansu do finału Mistrzostw Śląska trzech klubów) 
Etap o miejsca 13-40: po 17 stycznia 2018 r. 
 

3. Drużyny, które posiadają zawodniczki w SMS-ie i nie awansowały w rozgrywkach  
do II etapu biorą udział wyłącznie w turnieju finałowym. Prawo gry w turnieju finałowym 
ma zespół, z którego zawodniczka przeszła do SMS PZPS Szczyrk. 
4. 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 Szczyrk, to NIE przysługuje gra drugiego zespołu w finale. 
W Mistrzostwach Polski jeden Klub może być reprezentowany tylko przez jeden zespół. 
Awans do ćwierćfinału Mistrzostw Polski uzyskają trzy najlepsze kluby na Śląsku. 
5. Zespoły drugich lig, które nie awansowały do 1/8 Mistrzostw Śląska lub 1/4 Mistrzostw 
Śląska, rozegrają etap o miejsca odpowiednio 19-40 oraz 13-18. Zespoły, które nie przystąpią 
do rozgrywek o miejsca 13-40, NIE BIORĄ UDZIAŁU W PODZIALE dofinansowania z Urzędu 
Marszałkowskiego dla CAŁEGO KLUBU (wszystkich zespołów zgłoszonych do rozgrywek)  
na sezon 2018/2019. Zespoły odpadające na etapie 1/4 Mistrzostw Śląska kończą sezon 
zajmując miejsca 9-12. W terminie turnieju finałowego zostanie rozegrany turniej o miejsca 
5-8. 



 
 

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. 
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). 
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 1/8, 1/4, 1/2 finału oraz 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, większa liczba zwycięstw, lepszy stosunek setów, lepszy stosunek 
małych punktów, wyniki bezpośrednich spotkań (kolejno: punkty, sety, małe punkty). 
9. W rozgrywkach mogą uczestniczyć zawodniczki urodzone w 2001 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 
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). 
10. Wszyscy trenerzy/instruktorzy prowadzący zespoły uczestniczące w rozgrywkach  
oraz masażyści winni być wpisani na formularzu F-02 oraz posiadać dokument tożsamości 
ze zdjęciem.  
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 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. 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. 

http://system.szps.pl/


 
 

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. 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.  
16. 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 9 i 10 co najmniej na 45 minut przed rozpoczęciem zawodów. 
17. Na wszystkie zawody obsady sędziowskiej 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. Rozliczenie  
z sędziami winno następować przed meczem, w formie gotówkowej, chyba że ŚZPS 
zdecydował inaczej. 
18. 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. 
19. 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. 
20. W rozgrywkach mistrzowskich na wszystkich etapach na meczach i turniejach obowiązek 
zabezpieczenia sekretarza zawodów (pisanie protokołu) spoczywa na gospodarzach spotkań 
lub turniejów, z wyjątkiem turniejów półfinałowych i finałowych, gdzie sędziego sekretarza 
wyznacza Wydział Sędziowski ŚZPS. 
21. Oficjalnym modelem piłki w sezonie 2017/2018 jest MOLTEN V5M5000 lub w przypadku 
braku najlepsza piłka dostępna. Ostateczną decyzję podejmuje Sędzia Pierwszy. 
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. 
 

 

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

