Zadanie zostało wsparte ze środków budżetu Samorządu Województwa Śląskiego.

L.Dz. 19/2021

Katowice, 24 stycznia 2021r.

Komunikat nr 17 sezonu 2020/2021
Dotyczy: 3 etapu rozgrywek młodziczek rocznik 2006 r. i młodsi

I. Wyniki 2 etapu rozgrywek
II. Podział na grupy w 3 etapie rozgrywek oraz terminarz gier
III. Sprawy regulaminowe
IV. Dane teleadresowe
I.

Wyniki 2 etapu rozgrywek

Grupa 21M

LP

Zespół

Mecze

Pkt

Zw.

Sety
+

Sety
-

1

TS Stal Śrubiarnia/SMS ŻAPN
Żywiec

8

15

7

14

2

2

MKS Dwójka Zawiercie

8

13

5

12

6

3

MKS Dąbrowa Górnicza

8

13

5

12

7

4

UKS MOSM Bytom

8

13

5

10

7

5

UKS Centrum przy POSiR
Pszczyna

8

13

5

10

8

6

UKS Dębowianka

8

12

4

8

11

7

MOSM Tychy

8

10

2

5

12

8

KPKS Halemba

8

10

2

5

13

9

BKS STAL Bielsko-Biała

8

9

1

4

14

Grupa 22M

LP

Zespół

Mecze

Pkt

Zw.

Sety
+

Sety
-

1

UKS ŹRÓDEŁKO Katowice

8

16

8

16

2

2

MKS ZORZA Wodzisław Śląski

8

15

7

15

2

3

JKS SMS Jastrzębie

8

14

6

12

4

4

KS Częstochowianka

8

13

5

11

6

5

UKS Tytan Ostrowy

8

12

4

8

9

6

JKS SMS Jastrzębie II

8

10

2

6

12

7

UKS Sokół '43 Katowice

8

9

3

6

12

8

MUKS Sari Żory

8

9

1

3

15

9

MCKiS Jaworzno II

8

8

0

1

16

II. Podział na grupy w IV etapie oraz terminarz gier
Grupa 31M - o miejsca 1-9

UKS ŹRÓDEŁKO Katowice
UKS MOSM Bytom
JKS SMS Jastrzębie
UKS Dębowianka
MKS Dąbrowa Górnicza
TS Stal Śrubiarnia/SMS ŻAPN Żywiec
MKS ZORZA Wodzisław Śląski
UKS Centrum przy POSiR Pszczyna
MKS Dwójka Zawiercie

2021-01-30

2021-01-30

2021-01-30

2021-02-06

2021-02-06

2021-02-06

2021-02-13

2021-02-13

2021-02-13

2021-02-20

TS Stal Śrubiarnia/SMS ŻAPN
Żywiec
UKS Dębowianka

-

UKS Dębowianka

-

MKS Dąbrowa Górnicza

MKS Dąbrowa Górnicza

-

UKS ŹRÓDEŁKO Katowice

-

TS Stal Śrubiarnia/SMS ŻAPN
Żywiec
UKS MOSM Bytom

UKS MOSM Bytom

-

JKS SMS Jastrzębie

JKS SMS Jastrzębie

-

UKS ŹRÓDEŁKO Katowice

MKS ZORZA Wodzisław
Śląski
UKS Centrum przy POSiR
Pszczyna
MKS Dwójka Zawiercie

-

UKS Centrum przy POSiR
Pszczyna
MKS Dwójka Zawiercie

-

MKS ZORZA Wodzisław Śląski

UKS Centrum przy POSiR
Pszczyna
TS Stal Śrubiarnia/SMS ŻAPN
Żywiec
UKS ŹRÓDEŁKO Katowice

-

TS Stal Śrubiarnia/SMS ŻAPN
Żywiec
UKS ŹRÓDEŁKO Katowice

MKS Dąbrowa Górnicza

-

UKS Centrum przy POSiR
Pszczyna
UKS MOSM Bytom

UKS MOSM Bytom

-

MKS ZORZA Wodzisław Śląski

MKS ZORZA Wodzisław
Śląski
MKS Dwójka Zawiercie

-

MKS Dąbrowa Górnicza

-

UKS Dębowianka

UKS Dębowianka

-

JKS SMS Jastrzębie

JKS SMS Jastrzębie

-

MKS Dwójka Zawiercie

MKS Dwójka Zawiercie

-

UKS ŹRÓDEŁKO Katowice

UKS ŹRÓDEŁKO Katowice

-

MKS Dąbrowa Górnicza

MKS Dąbrowa Górnicza

-

MKS Dwójka Zawiercie

TS Stal Śrubiarnia/SMS ŻAPN
Żywiec
JKS SMS Jastrzębie

-

JKS SMS Jastrzębie

-

MKS ZORZA Wodzisław Śląski

MKS ZORZA Wodzisław
Śląski
UKS Dębowianka

-

UKS Centrum przy POSiR
Pszczyna
UKS MOSM Bytom

-

TS Stal Śrubiarnia/SMS ŻAPN
Żywiec
UKS Centrum przy POSiR
Pszczyna
UKS MOSM Bytom

-

UKS Dębowianka

UKS Dębowianka

-

UKS ŹRÓDEŁKO Katowice

UKS ŹRÓDEŁKO Katowice

-

MKS ZORZA Wodzisław Śląski

MKS ZORZA Wodzisław
Śląski

-

UKS Dębowianka

-

-

2021-02-20

2021-02-20

UKS MOSM Bytom

-

TS Stal Śrubiarnia/SMS ŻAPN
Żywiec
MKS Dwójka Zawiercie

-

TS Stal Śrubiarnia/SMS ŻAPN
Żywiec
MKS Dwójka Zawiercie

-

UKS MOSM Bytom

JKS SMS Jastrzębie

-

MKS Dąbrowa Górnicza

MKS Dąbrowa Górnicza

-

UKS Centrum przy POSiR
Pszczyna

-

UKS Centrum przy POSiR
Pszczyna
JKS SMS Jastrzębie

UWAGA!
Po zakończeniu etapu zespoły grupy z miejsc 1-4 zagrają w turnieju finałowym.
Pozostałe zespoły zajmą miejsca od 5 do 9 zgodnie z zajętymi w tym etapie.
III. Sprawy regulaminowe
SYSTEM ROZGRYWEK
1. W rozgrywkach mogą uczestniczyć zawodniczki urodzone w 2006 roku i młodsze.
2. W rozgrywkach uczestniczy 56 zespołów, ale w etapie o rozstawienie grać będzie
36 zespołów podzielonych na 4 grupy po 9 zespołów. Drużyny rozgrywają w tym
etapie po cztery turnieje systemem „każdy z każdym”.
Zespoły nieuczestniczące w etapie rozstawienia (z wyjątkiem dwóch najlepszych
zespołów z poprzedniego sezonu) rozpoczynają rozgrywki od kolejnych etapów
w najniższych grupach: Wyszczególnienie:
MKS Dwójka Zawiercie
TS Stal Śrubiarnia/SMS ŻAPN Żywiec
UKS Spartakus Zabrze
Lechia Volleyball Mysłowice
Lechia Volleyball Mysłowice 2
KSS "GUMISIE" Pyskowice
UKS OLIMPIA Katowice
UKS Spartakus Zabrze
MKS Płomień Sosnowiec
UKS Gwiazda Tarnowskie Góry
TRS "Siła" Ustroń
UKS Centrum przy POSiR Pszczyna 2
SPS Politechnika Częstochowska
MCKS Czeladź 2
UKS SPRINT Katowice
UKS "Stars Volley" Częstochowa
KSS "GUMISIE" Pyskowice 2
KS "Siatkarz Beskid" Skoczów
BKS STAL Bielsko-Biała 2
MKS Dąbrowa Górnicza 2
TKKF Szczygłowice

Mistrz Woj. 19/20
3 m. Mistrzostwa Woj. 19/20
1 etap
1 etap
1 etap
1 etap
1 etap
1 etap
2 etap
2 etap
2 etap
2 etap
2 etap
2 etap
2 etap
2 etap
2 etap
2 etap
2 etap
2 etap
3 etap

3. Po tym etapie zespoły zostaną podzielone na grupy 9-cio zespołowe wg
kolejności zajmowanych miejsc zgodnie z punktem 6.
Grupa 11 M* – MKS Dwójka Zawiercie, TS Stal Śrubiarnia/SMS ŻAPN
Żywiec, cztery zespoły z miejsc 1. oraz trzy najlepsze zespoły z miejsc 2.
w grupach 1,2,3,4 (9 zespołów),
Grupa 12 M* – pozostały zespół z miejsca 2., zespoły z miejsc 3. i 4.
w grupach 1,2,3,4 (9 zespołów),
Grupa 13 M* – zespoły z miejsc 5. i 6. oraz najlepszy zespół z miejsca 7.
(9 zespołów),
Grupa 14 – pozostałe zespoły z miejsc 7., zespoły z miejsc 8. oraz dwa
najlepsze zespoły z miejsc 9. w grupach 1,2,3,4. (9 zespołów)
Pozostałe zespoły z rozstawienia oraz dołączające do rozgrywek trafią do kolejnych
grup. * M - oznaczenia grup walczących o Mistrzostwo Woj. Śląskiego.

Następnie zostaną rozegrane 3 etapy:
1 etap (grupy 11M, 12M, 13M, 14, ...) Start 10 października 2020
2 etap (grupy 21M, 22M, 23, 24, 25, ...) Start 28 listopada 2020
3 etap (grupy 31M, 32, 33, 34, 35, ...) Start 9 stycznia 2021

W każdym etapie rozegrane zostaną 4 kolejki turniejowe. Przed kolejnym etapem
nastąpią awanse i spadki między grupami wg zasad:
Grupa 11M – 3 ostatnie zespoły spadają do grupy 22M,
Grupa 12M – 3 pierwsze zespoły awansują do grupy 21M oraz 3 ostatnie
zespoły spadają do grupy 23,
Grupa 13M – 3 pierwsze zespoły awansują do grupy 22M oraz 3 ostatnie
zespoły spadają do grupy 24,
Grupa 14 – 3 pierwsze zespoły awansują do grupy 23 oraz 3 ostatnie zespoły
do grupy 25 itd.
Pozostałe niewymienione zespoły z 4., 5. oraz 6. miejsca przechodzą w
grupach na tym samym poziomie. (np. z 12 do 22M, z 21M do 31M itd.)
Po zakończeniu rywalizacji w 3 etapie, cztery najlepsze zespoły z grupy 31M
powalczą o Mistrzostwo Śląska w Finale Wojewódzkim. Pozostałe zespoły zajmują
kolejne lokaty w Mistrzostwach Śląska począwszy od 5 do 25 według kolejności
w grupach.

Dla zespołów walczących o niższe miejsca może być opracowany inny system
gry uzależniony od liczby zespołów.
4. Gospodarzem turnieju finałowego zostanie zespół, który zajmie pierwsze miejsce
w grupie 31M. W przypadku nieskorzystania z tego prawa, gospodarzem zostanie
zespół kolejny w klasyfikacji w grupie 31M.
Organizator turnieju finałowego musi spełnić wymagania zgodne z uchwałą
Zarządu ŚZPS. Jeżeli Klub nie spełni wymagań nałożonych na organizatora,
będzie karany karencją w możliwości organizowania finałów w jakiejkolwiek
kategorii wiekowej przez kolejne 2 sezony.
5. Wszystkie spotkania rozgrywane są do dwóch wygranych setów. W rozgrywkach
obowiązuje następująca punktacja: za wygrane spotkanie 2 punkty, za przegrane
spotkanie 1 punkt za walkower 0 punktów oraz kara regulaminowa.
6. Drużyna w jednym sezonie rozgrywek może oddać walkowerem tylko dwa mecze
(tj. oba spotkania na jednym turnieju albo po jednym na dwóch turniejach, nie
zwalnia Klubu z kary za walkower). Kolejny walkower będzie traktowany jako
wycofanie się drużyny z rozgrywek w trakcie ich trwania.
7. 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).
8. 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.
9. Dopuszczalna jest numeracja strojów w zakresie 1-99.

10. Zespoły, które posiadają zawodniczki w SMS PZPS Szczyrk i nie awansowały
w rozgrywkach do grupy mistrzowskiej 3 etapu biorą udział wyłącznie w turnieju
finałowym. Prawo gry w turnieju finałowym ma zespół, z którego zawodniczka
przeszedł do SMS PZPS Spała ) zgodnie ze stanem uczniów na 1 stycznia 2021 r.
UWAGA! Powyższy przepis nie dotyczy sytuacji, w której zawodniczka wróciła do
pierwotnego (wojewódzkiego) klubu i rozegrała co najmniej jeden mecz
w rozgrywkach wojewódzkich.

11. 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.
Liczba zespołów reprezentujących województwo śląskie w Mistrzostwach Polski
zostanie podana przez Wydział ds. Młodzieży PZPS.
12. W rozgrywkach ŚZPS dopuszczalna jest zmiana barw klubowych przez
zawodniczki, które reprezentowały już w danym sezonie inny klub młodzieżowy na
szczeblu wojewódzkim, z zastrzeżeniem, że zawodniczki te nie będą uprawnieni
do reprezentowania klubu w rozgrywkach młodzieżowych Mistrzostw Polski –
zgodnie z przepisami PZPS.
13.W rozgrywkach ŚZPS nie obowiązuje limit obcokrajowców na boisku.

DOKUMENTY UPRAWNIAJĄCE DO GRY
14. 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 oraz, w czasie trwania stanu epidemii lub stanu epidemicznego,
"Oświadczenie o stanie zdrowia zawodników i członków sztabu” (do pobrania ze
strony www.szps.pl). Obowiązkiem Klubu jest posiadanie badań lekarskich
zawodniczek potwierdzonych przez lekarza medycyny sportowej lub POZ
(Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 27.02.2019 r.). Badania lekarskie ważne
są 1 rok, 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 września roku następnego).
UWAGA!
Badania zawodniczek/zawodników będą weryfikowane wg dokumentu: ZALECENIA
DOTYCZĄCE WAŻNOŚCI ORZECZEŃ LEKARSKICH DOPUSZCZAJĄCYCH DO
UPRAWIANIA SPORTU,W WARUNKACH STANU EPIDEMII COVID-19 W POLSCE
DLA RODZICÓW, TRENERÓW, WŁADZ KLUBÓW SPORTOWYCH ORAZ LEKARZY
UPRAWNIONYCH DO WYDAWANIA ORZECZEŃ:
Na podstawie art. 31m ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
(Dz. U. poz. 374, z późn. zm.), orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych,
okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7
marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia
odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. (…)"

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. Od drugiego etapu możliwy jest
transfer dowolnej zawodniczki z zespołu walczącego o wyższe miejsca do
zespołu walczącego o niższe miejsca (transfer w „dół”), pod warunkiem, że nie
stanowiła trzonu zespołu. Trzon zespołu stanowi 8 zawodniczek najczęściej
pojawiających się na boisku w I etapie (zgodnie z protokołami zawodów). W
turnieju finałowym Klub ma prawo wystawić najmocniejszy zespół.
16. Wszyscy trenerzy/instruktorzy oraz masażyści uczestniczący w zawodach
muszą być wpisani na formularzu F-02 oraz posiadać dokument tożsamości ze
zdjęciem.

TERMINY ORAZ GODZINY ROZGRYWANIA MECZÓW
ZMIANY TERMINÓW ROZGRYWANIA MECZÓW
18. Turnieje muszą być rozgrywane na salach zweryfikowanych przez ŚZPS
w Katowicach.
Turnieje odbywają się w soboty (wyjątkiem są niedziele wynikające z terminarza
ustalonego przez WR). Pierwszy mecz w turnieju musi rozpocząć się w godzinach
9:00 – 11:00. W przypadku zmiany godziny lub terminu rozegrania turnieju
wymagane jest wyrażenie zgody zespołu przeciwnego na zmianę godzin.
19. Zespół może przed rozpoczęciem rozgrywek podać stałe miejsce i godzinę
rozgrywania meczów, która zostanie wprowadzona do systemu szps.
20. W przypadku, gdy przed rozpoczęciem rozgrywek, zespół nie poda stałego
miejsca, dnia tygodnia oraz godziny rozgrywania meczów, zobowiązany jest do
każdorazowego powiadomienia e- mailem (na co najmniej 7 dni przed terminem
meczu) zespół przyjezdny, WR ŚZPS oraz obsadę sędziowską o miejscu, dniu
i godzinie rozpoczęcia spotkania.
21. Zmiana terminu może nastąpić tylko po akceptacji zespołu przeciwnego
i uzyskaniu zgody WR ŚZPS. Zespół wnioskujący o zmianę terminu wraz
z wnioskiem przesyłanym na adres e-mail: wydzialrozgrywek@gmail.com załącza
zgodę przeciwnika i potwierdzenie dokonania opłaty regulaminowej za zmianę
terminu. W przypadku braku któregokolwiek z wymaganych załączników (zgoda
zespołu przeciwnego i potwierdzenia przelewu) wniosek będzie pozostawiony bez
rozpatrzenia. Zespół, 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.

22. Opłata regulaminowa za zmianę terminu wynosi 30 zł.
23. Ostatnią kolejkę w każdym etapie należy rozegrać w terminie podanym
w komunikacie lub w terminie wcześniejszym. Wszystkie inne przełożone
spotkania MUSZĄ być rozegrane najpóźniej przed datą ostatniej kolejki (nie
dotyczy przypadków spowodowanych działaniem siły wyższej. W razie
wystąpienia siły wyższej decyzję o terminie rozegrania turnieju podejmuje WR
ŚZPS).
24. Zespół w jednym sezonie rozgrywek może oddać walkowerem tylko dwa
turnieje. Kolejny walkower będzie traktowany jako wycofanie się zespołu
z rozgrywek w trakcie ich trwania.
25. Stwierdzone uchybienia w zakresie ustalania oraz zmian terminów rozgrywania
meczów karane będą opłatami regulaminowymi przez WR ŚZPS zgodnie
z ustalonymi przez Wydział Dyscypliny stawkami opłat na sezon.

OBOWIĄZKI GOSPODARZA ZAWODÓW
26. Oficjalnym modelem piłki w sezonie 2018/2019 jest MOLTEN V5M5000.
W przypadku braku wskazanego modelu piłki, mecze winny być rozgrywane
najlepszą dostępną piłką. Ostateczną decyzję podejmuje Sędzia Pierwszy.
27. Gospodarz meczu powinien 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 zawodniczek wraz z numerami koszulek
oraz dokumenty, o których mowa w punkcie 14 co najmniej na 45 minut przed
rozpoczęciem zawodów.
28. Klub pełniący funkcję gospodarza zawodów zobowiązany jest do wysłania do
Biura ŚZPS protokołu zawodów z danego miesiąca kalendarzowego najpóźniej
do 5. dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego. Decyduje data stempla
pocztowego. W przypadku spóźnienia lub nie wysłania protokołu/-ów na Klub
zostanie nałożona opłata regulaminowa w wysokości 30 zł za każdy protokół.
29. W rozgrywkach we wszystkich ich etapach zabezpieczenie opieki medycznej
spoczywa na gospodarzu zawodów. W przypadku braku możliwości zabezpieczenia
obsługi lekarsko- pielęgniarskiej, gospodarz powinien 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. W przypadku braku opieki medycznej lub apteczki na zawodach na klub

zostanie nałożona opłata regulaminowa zgodnie z ustalonymi przez Wydział
Dyscypliny stawkami opłat na sezon.

OBSADY SĘDZIOWSKIE
30. 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.
31. Rozliczenie z sędziami powinno następować przed meczem, w formie
gotówkowej, chyba że Zarząd ŚZPS zdecydował inaczej.

PRZEPISY KOŃCOWE
32. WR ŚZPS zastrzega sobie prawo do zmiany terminarza rozgrywek.
33. W sprawach nieujętych niniejszym regulaminem – rozstrzyga WR ŚZPS.

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

