
Komunikat z posiedzenia Zarządu ŚZPS z dnia 12 stycznia 2023r. 

 

1. W dniu 12 stycznia 2023 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Piłki Siatkowej. Na 

posiedzeniu podjęto decyzje dotyczące organizacji rozgrywek minisiatkówki. Biorąc pod uwagę liczbę 

zgłoszonych drużyn w każdej kategorii postanowiono, że w rozgrywkach dwójek, trójek i czwórek 

chłopców odbędą po 4 etapy plus finał, natomiast w rozgrywkach dwójek, trójek i czwórek dziewcząt 

odbędzie się po 6 etapów plus finał. Dodatkowo określono zasady organizacji turniejów:  

• I etap rozgrywek oraz półfinały i finały:  
- sędziów w liczbie równej liczbie boisk plus sędzia główny wyznacza i koszty pokrywa ŚZPS 

zgodnie z uchwaloną stawką sędziowską za turniej. 

• Od II etapu do ćwierćfinału włącznie ŚZPS wyznacza sędziego głównego i pokrywa jego koszt 
zgodnie z uchwaloną stawką sędziowską za turniej. 

Organizator od II etapu do ćwierćfinału - jest zobowiązany do zapewnienia obsady 
sędziowskiej w liczbie  jeden sędzia na boisko, przy czym sędziować mecze mogą osoby  
wymienione w & 8 p.1 Regulaminu Ogólnopolskich Mistrzostw w Minisiatkówce o Puchar 
Kinder Joy of Moving 2023: 
„Na poszczególnych etapach eliminacji sędziować mecze mogą:  
a. sędziowie z uprawnieniami,  
b. instruktorzy piłki siatkowej,  
c. nauczyciele wychowania fizycznego,  
d. zawodnicy z doświadczeniem gry w minisiatkówkę.” 

ŚZPS na poczet organizacji turnieju przekaże Organizatorowi kwotę po 100,00 zł (brutto) za każdą 
grupę biorącą udział w danym turnieju.  

 
2. Przewodniczący Rady Trenerów ŚZPS Jarosław Bodys przedstawił zasady współpracy z Radą Trenerów 

przy PZPS, podkreślając że będzie możliwość stworzenia bazy trenerów oraz przygotowania szkoleń dla 

młodych trenerów. Zarząd ŚZPS zatwierdził - zaproponowany przez Przewodniczącego – skład Rady: 

1. Jarosław Bodys - Przewodniczący 

2. Ireneusz Borzęcki 

3. Roman Gil 

4. Grzegorz Grządziel 

5. Dawid Hołda 

6. Rafał Kalinowski 

7. Artur Olszowski 

8. Jacek Ostrowski 

9. Krzysztof Pałka 

10. Wojciech Pudo 

 

3. Zarząd ŚZPS powołał Zespół d/s koordynacji pozyskiwania środków na finansowanie przedsięwzięć 

sportowych. 

 

 


