
 
 

L.dz. 1/2022 Katowice, 05.01.2022 r. 

 
Komunikat nr 14 sezonu 2021/2022 

Dotyczy: rozgrywek seniorskich III Ligi Śląskiej Kobiet w sezonie 2021/2022 – Etap I 
 

I. Drużyny uczestniczące w rozgrywkach oraz terminarz gier. 

II. Sprawy regulaminowe. 

III. Dane teleadresowe. 
 

I. Drużyny uczestniczące w rozgrywkach oraz terminarz gier. 

 

III Liga Śląska Kobiet 
 

1. MTS As Myszków  
2. MKS Koliber Sosnowiec  

3. UKS Gwiazda Tarnowskie Góry II 

4. UKS Volley Team Aquaplus Bobrowniki  
5. MKS-MOS Płomień Sosnowiec  
6. GLKS Wilkowice  

 

 
 
 
 
 
 

1. 2022-01-22 GLKS Wilkowice - MTS As Myszków 

2. 2022-01-22 MKS-MOS Płomień Sosnowiec - MKS Koliber Sosnowiec 

3. 2022-01-22 UKS Gwiazda Tarnowskie Góry II - UKS Volley Team Aquaplus Bobrowniki 

4. 2022-01-29 GLKS Wilkowice - UKS Volley Team Aquaplus Bobrowniki 

5. 2022-01-29 MKS-MOS Płomień Sosnowiec - UKS Gwiazda Tarnowskie Góry II 

6. 2022-01-29 MKS Koliber Sosnowiec - MTS As Myszków 

7. 2022-02-05 MKS Koliber Sosnowiec - GLKS Wilkowice 

8. 2022-02-05 MTS As Myszków - UKS Gwiazda Tarnowskie Góry II 

9. 2022-02-05 MKS-MOS Płomień Sosnowiec - UKS Volley Team Aquaplus Bobrowniki 

10. 2022-02-06 GLKS Wilkowice - MKS-MOS Płomień Sosnowiec 

11. 2022-02-06 MTS As Myszków - UKS Volley Team Aquaplus Bobrowniki 

12. 2022-02-06 UKS Gwiazda Tarnowskie Góry II - MKS Koliber Sosnowiec 

13. 2022-03-05 UKS Gwiazda Tarnowskie Góry II - GLKS Wilkowice 

14. 2022-03-05 UKS Volley Team Aquaplus Bobrowniki - MKS Koliber Sosnowiec 

15. 2022-03-05 MKS-MOS Płomień Sosnowiec - MTS As Myszków 



 
 

 
 

16. 2022-03-12 MTS As Myszków - GLKS Wilkowice 

17. 2022-03-12 MKS Koliber Sosnowiec - MKS-MOS Płomień Sosnowiec 

18. 2022-03-12 UKS Volley Team Aquaplus Bobrowniki - UKS Gwiazda Tarnowskie Góry II 

19. 2022-03-19 UKS Volley Team Aquaplus Bobrowniki - GLKS Wilkowice 

20. 2022-03-19 UKS Gwiazda Tarnowskie Góry II - MKS-MOS Płomień Sosnowiec 

21. 2022-03-19 MTS As Myszków - MKS Koliber Sosnowiec 

22. 2022-04-02 GLKS Wilkowice - MKS Koliber Sosnowiec 

23. 2022-04-02 UKS Gwiazda Tarnowskie Góry II - MTS As Myszków 

24. 2022-04-02 UKS Volley Team Aquaplus Bobrowniki - MKS-MOS Płomień Sosnowiec 

25. 2022-04-03 MKS-MOS Płomień Sosnowiec - GLKS Wilkowice 

26. 2022-04-03 UKS Volley Team Aquaplus Bobrowniki - MTS As Myszków 

27. 2022-04-03 MKS Koliber Sosnowiec - UKS Gwiazda Tarnowskie Góry II 

28. 2022-04-09 GLKS Wilkowice - UKS Gwiazda Tarnowskie Góry II 

29. 2022-04-09 MKS Koliber Sosnowiec - UKS Volley Team Aquaplus Bobrowniki 

30. 2022-04-09 MTS As Myszków - MKS-MOS Płomień Sosnowiec 

 
 

 
 
 

II. Sprawy regulaminowe. 

 

SYSTEM ROZGRYWEK 

 
1. W rozgrywkach uczestniczy 6 zespołów. 

 
2. Rozgrywki III Ligi Śląskiej Kobiet obejmują trzy fazy: 
a) I ETAP – faza zasadnicza (I runda i II runda - rewanżowa): 
− mecze rozgrywane systemem „każdy z każdym”, mecz i rewanż, spotkania rozgrywane są do trzech 
wygranych setów. W rozgrywkach obowiązuje następująca punktacja: za wygrane spotkanie 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), 
- zespoły z miejsc 5-6 kończą rozgrywki po I ETAPIE. 
b) II ETAP - ½ FINAŁU PLAY-OFF: 
− po zakończeniu I etapu: 
4 najlepsze zespoły przystąpią do rywalizacji (do dwóch wygranych meczów) w 1/2 finału fazy play-off, 
według zasady: 
I półfinał – zespół z 1 miejsca z zespołem z 4 miejsca, 



 
 

II półfinał – zespół z 2 miejsca z zespołem z 3 miejsca, 
− gospodarzami pierwszych spotkań będą drużyny, które po I etapie rozgrywek zajęły wyższe miejsce 
w tabeli, 
− gdy stan rywalizacji w meczach, po rozegraniu drugiego spotkania wyniesie 1:1, o zwycięstwie w 
rywalizacji zadecyduje trzeci mecz, którego gospodarzem będzie drużyna, która po I etapie rozgrywek 
zajęła wyższe miejsce w tabeli, 
− planowane terminy: 23 i 24 kwietnia 2022, 
− ewentualny trzeci mecz: 27 kwietnia 2022. 
c) III ETAP - FINAŁ I RYWALIZACJA O 3 MIEJSCE: 
− zwycięzca I półfinału gra ze zwycięzcą II półfinału jeden mecz o 1 miejsce i tytuł Mistrza III Ligi Śląskiej 
Kobiet, 
− przegrany I półfinału gra z przegranym II półfinału jeden mecz o 3 miejsce, 
− gospodarzami spotkań będą drużyny, które po I etapie rozgrywek zajęły wyższe miejsce w tabeli, 
− planowany termin: 7 maja 2022.  

 
3. Zwycięzca uzyskuje bezpośredni awans do II Ligi Śląskiej Kobiet na sezon 2022/2023. 

 
4. W przypadku braku możliwości rozegrania w całości sezonu 2021/22 w skutek działania siły 
wyższej, zasady awansów i spadków mogą ulec zmianie. W razie wystąpienia siły wyższej decyzje 
dotyczące awansów i spadków na sezon 2022/23 podejmuje WR ŚZPS.  

 
5. 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.  

 
6. Dopuszczalna jest numeracja strojów w zakresie 1-99. 

 
7. W rozgrywkach ŚZPS nie obowiązuje limit obcokrajowców na boisku. 
 

DOKUMENTY UPRAWNIAJĄCE DO GRY 
8. 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). 
 
9. Kluby posiadające zespoły w rozgrywkach szczebla centralnego, w I Lidze Śląskiej Kobiet oraz II Lidze 
Śląskiej Kobiet muszą do dnia 21 stycznia 2022 r. dostarczyć do siedziby ŚZPS listę 8 zawodniczek 
podstawowego składu zespołu występującego w wyższej klasie rozgrywkowej. Po zakończeniu 
pierwszej rundy rozgrywek na szczeblu centralnym w danej klasie rozgrywkowej na podstawie 
protokołów zostanie stworzona nowa lista podstawowych zawodniczek. Zawodniczki z listy nie mogą 
brać udziału w rozgrywkach III Ligi Śląskiej Kobiet. 

 



 
 

10. Wszystkie zawodniczki uczestniczące w zawodach muszą posiadać aktualny dokument tożsamości 
ze zdjęciem. 

 
11. 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 

 
12. Spotkania można rozgrywać od piątku do niedzieli w ramach jednego weekendu bez opłaty za 
zmianę terminu. O każdej zmianie terminu należy powiadomić pisemnie biuro ŚZPS i WR ŚZPS, 
dołączając zgodę zespołu przeciwnego (mailem: biuro@szps.pl, wydzialrozgrywek@gmail.com) oraz 
wyznaczoną obsadę sędziowską. Spotkania muszą być rozgrywane na salach zweryfikowanych przez 
ŚZPS w Katowicach w następujących godzinach: w piątki 18.00-20.00, soboty 16.00-20.00, w niedziele 
11.00-18.00. W przypadku rozegrania spotkania w innej godzinie wymagane jest wyrażenie zgody 
zespołu przeciwnego na zmianę godzin. 

 
13. Zespół może przed rozpoczęciem rozgrywek podać stałe miejsce, dzień (w ramach jednego 
weekendu) oraz godziny rozgrywania meczów, które zostaną wprowadzone do systemu ŚZPS 
(https://system.szps.pl). 

 
14. W przypadku, gdy przed rozpoczęciem rozgrywek, zespół nie poda stałego miejsca, dnia 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. 
 
15. Każda 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: 
wr@szps.pl załącza zgodę przeciwnika i potwierdzenie dokonania opłaty regulaminowej za zmianę 
terminu (za wyjątkiem zmiany w ramach jednego weekendu – brak opłaty regulaminowej). W 
przypadku braku któregokolwiek z wymaganych załączników (zgoda zespołu przeciwnego i 
potwierdzenia przelewu) wniosek będzie pozostawiony bez rozpatrzenia. Zespół, który uzyskał 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. 

 
16. Opłata regulaminowa za zmianę terminu wynosi 50 zł.  

 
17. Przełożone mecze muszą być rozegrane do dnia poprzedzającego rozpoczęcie ostatniej kolejki 
rozgrywek I-go etapu (tj. do dnia 08.04.2022). Ostatnią kolejkę należy rozegrać w terminie podanym 
w komunikacie lub w terminie wcześniejszym. (Nie dotyczy przypadków spowodowanych działaniem 
siły wyższej. W razie wystąpienia siły wyższej decyzję o terminie rozegrania meczu podejmuje WR 
ŚZPS). 
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18. ŚZPS odstępuje od pobierania opłaty regulaminowej za przełożone mecze (za zgodą przeciwnika i 
WR) na następujące terminy: 

 25 - 27.03.2022 r. 

 
19. W przypadku kolizji terminów meczów III Ligi Śląskiej Kobiet z rozgrywkami młodzieżowymi 
organizowanymi przez ŚZPS lub PZPS, rozgrywki młodzieżowe mają pierwszeństwo przed meczami 
ligowymi. Termin meczu III Ligi Śląskiej Kobiet może zostać zmieniony na wniosek Klubu, po 
uzgodnieniu z drużyną przeciwną i WR ŚZPS pod warunkiem, że zawodnicy biorący udział w 
rozgrywkach ligowych danego Klubu równocześnie występują w rozgrywkach młodzieżowych w swojej 
kategorii wiekowej. W przypadku braku zgody drużyny przeciwnej, WR ŚZPS przełoży mecz z urzędu.  
 
20. Zespół w jednym sezonie rozgrywek może oddać walkowerem tylko dwa mecze. Kolejny walkower 
będzie traktowany jako wycofanie się zespoły z rozgrywek w trakcie ich trwania. 

 
21. 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 
22. Oficjalnym modelem piłki w sezonie 2021/2022 jest MOLTEN V5M5000. W przypadku braku 
wskazanego modelu piłki, mecze muszą być rozgrywane najlepszą dostępną piłką. Ostateczną decyzję 
podejmuje Sędzia Pierwszy. 
 
23. 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 8 co najmniej na 45 minut przed 
rozpoczęciem zawodów. 

 
24. 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 
niedostarczony protokół. 

 
25. W rozgrywkach we 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 musi 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 w Komunikacie Organizacyjnym stawkami opłat na sezon. 

 



 
 

OBSADY SĘDZIOWSKIE 
26. 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 muszą obecni trenerzy zespołów. 

 
27. Rozliczenie z sędziami musi następować przed meczem, w formie gotówkowej, chyba że Zarząd 
ŚZPS zdecydował inaczej. 

 
 

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

  
 III. Dane teleadresowe 
Dane poszczególnych zespołów oraz osób prowadzących dostępne są w systemie www.system.szps.pl 
w zakładce: wyświetlanie → lista klubów i zespołów. 
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