
      REGULAMIN 

    Turnieju kwalifikacyjnego młodziczek cyklu 2019/2020 

1. Rozgrywki o mistrzostwo woj. Małopolskiego w kategorii „młodziczek” – dziewczęta ur. w 2005 r.  
 i młodsze.  

W związku ze zwiększeniem się liczby zespołów młodziczek, zmodyfikowany został system 
rozgrywek. Zespoły zostały podzielone terytorialnie na WSCHÓD, CENTRUM, ZACHÓD według 
poniższego diagramu. 

Turniej Kwalifikacyjny 20.10.2019 r. 
Gospodarze zaznaczeni na czerwono 

 

2. Rozegrany zostaje tylko jeden turniej kwalifikacyjny systemem każdy z każdym w 
poszczególnych grupach. Grupy A,B,C na wschodzie i w grupy G,H,I na zachodzie. Mecze będą 
rozgrywane do 2 wygranych setów, do 25 pkt z przewagą 2 pkt. Grupy D,E,F (centrum) – 2 sety 
bez względu na wynik (do 25 pkt z przewagą 2 pkt). Termin II turnieju kwalifikacyjnego podany 
wcześniej staje się automatycznie I turniejem ligowym. 
 
3. Ryczałty sędziowskie za turniej kwalifikacyjny pokrywa organizator. Poniesione koszty delegacji 
refunduje Małopolski Związek Piłki Siatkowej na podstawie przesłanych dokumentów księgowych 
(Rachunek oraz kserokopia delegacji sędziowskich). Ryczałty za pozostałe turnieje ligowe pokrywa Klub 
organizujący dany turniej. 

 Sędziowie turnieju sporządzają tabelę końcową z turnieju i mailem przesyłają do MZPS  
     (mzps@mzps.pl). 

4. Punktacja turnieju kwalifikacyjnego:  zwycięstwo    remis                      porażka/walkower 
                           2 pkt       1 pkt         0 pkt 

   O kolejności miejsc w tabeli decyduje:   

- ilość zdobytych punktów,     

- stosunek setów,  



 - stosunek  małych punktów, 

- wynik bezpośredniego spotkania 

5. Dokumentacja zawodniczek 

 Wypełniony i zatwierdzony przez MZPS  druk formularza :  - F02 – Zgłoszenie zawodnika Klubu  

W przypadku braku aktualnego badania lekarskiego na formularzu F02 należy przed zawodami 
przedstawić sędziemu  aktualne badanie lekarskie. Brak takowego dokumentu powoduje skreślenie 
przez sędziego  zawodniczki z Formularza F02. 

6. Na żądanie drużyny przeciwnej co do tożsamości zawodniczki, należy okazać sędziemu odpowiedni  

dokument.                 

3. Po turnieju kwalifikacyjnym zespoły zajmujące 1 miejsca w swoich grupach trafiają do I ligi 

(odpowiednio wschód, centrum, zachód), 2 miejsca – do II ligi, 3 miejsca – do III ligi, 4 miejsca 

– do IV ligi oraz w regionie CENTRUM 5 miejsca – do 5 ligi. 

 

4. Po 4 turnieju ligowym, po 2 zespoły (z I ligi wschód, centrum i zachód) awansują do 6 - 

zespołowej 1 ligi wojewódzkiej. W trakcie 3 kolejnych turniejów w 1 lidze, 3 zespoły spadają 

do lig regionalnych. Punkty rankingowe sumowane są we wszystkich 7 kolejkach. Finał 

wojewódzki na 6 zespołów. 

 

 Wydział Rozgrywek 

                         MZPS  Kraków 

 

 

 

 

 

KONTAKT DO ORGANIZATORÓW: 

GRUPA A: UKS JEDYNKA Tarnów, Urszula Świerczek, tel.: 606722516 

GRUPA B: PODKARPACIE Bobowa, Adam Urbanek, tel.: 535042508 

GRUPA C: STS SANDECJA Nowy Sącz, Grażyna Cempa-Pulit, tel.: 502708993 

GRUPA D: TS WISŁA Kraków, Lesław Kędryna, tel.: 608050112 

GRUPA E: SMS Sparta UJ Kraków, Magda Nowak 

GRUPA F: AS Niepołomice, Paweł Czyż, tel.: 501661728 

GRUPA G: UMKS KĘCZANIN Kęty 

GRUPA H: ALPS Wadowice, Mariusz Gądor, tel.: 792116624 

GRUPA I: Victoria Witkowice 


