Kraków, dnia 23.08.2020 r.
K O M U N I K A T Nr 5/2020
Rozgrywki mistrzowskie cyklu 2020/2021
Małopolski Związek Piłki Siatkowej w Krakowie uprzejmie informuje, że w cyklu
rozgrywek 2020/2021 obowiązują następujące roczniki:
- juniorki-juniorzy
rocznik 2002 i młodsi
- kadetki-kadeci
rocznik 2004 i młodsi
- młodziczki-młodzicy
rocznik 2006 i młodsi
- „4” minisiatkówka
rocznik 2008
- „3” minisiatkówka
rocznik 2009
- „2” minisiatkówka
rocznik 2010
Zgłoszeniem do rozgrywek cyklu 2020/2021 jest dokonanie opłaty startowej
na konto MZPS w terminie do dnia:
- 31.08.2020 r.

rozgrywki seniorskie – I i II Liga,

- 31.08.2020 r.

rozgrywki młodzieżowe - 15K, 15M, 17K, 17M, 19K, 19M,

- 31.08.2020- r.

zgłoszenie trenerów na e-kursokonferencje licencyjną,

podając w tytule przelewu zgłaszane zespoły w formie: 15K, 15M, 17K, 17M, 19K, 19M, IK,
IIK, IM, IIM oraz imię i nazwisko trenerów, których Klub zgłasza na e-kursokonferencję.
Konto bankowe Małopolskiego Związku Piłki Siatkowej
Nr 23 1090 1740 0000 0001 3705 6247
Opłaty startowe drużyn w rozgrywkach w cyklu 2020/2021 nie uległy zmianie i wynoszą:
- I Liga K i M

600 zł

- II Liga K i M

350 zł

- Junior/ka do 19 lat

150 zł

- Kadet/ka do 17 lat

200 zł

- Młodzik/czka do 15 lat

250 zł

Opłaty za licencje trenerskie:
- dla obecnych na e-kursokonferencji szkoleniowej

150 zł

- dla nieobecnych na e-kursokonferencji szkoleniowej

250 zł

e-Kursokonferencja dla trenerów w sezonie 2020/2021 odbędzie się online z
podziałem na kategorie oraz płeć.
Dokładne daty i godziny poszczególnych e-konferencji zostaną podane 31.08.2020
po zamknięciu zgłoszeń.

Ze względu na specyficzną sytuację związaną z pandemią oraz zbliżającą się jesienią i
trudną do przewidzenia drogę jej rozwoju, MZPS planuje modyfikację rozgrywek oraz ich
przyśpieszenie, kumulując rozgrywki w październiku. Mając również na uwadze zdobyte
dofinansowanie do rozgrywek (przewóz zawodników oraz koszty sędziowskie) planujemy, aby
główne koszty rozgrywek zostały poniesione w okresie tego roku do dnia 31.12.2020.
Rozgrywki muszą w związku z powyższym, być skonstruowane tak, aby w każdym
momencie ewentualnego ponownego zatrzymania sportu móc ustalić kolejność niezbędną do
kontynuowania rozgrywek szczebla centralnego w przypadku takiej potrzeby.
W związku z zaistniałą sytuacją proszę o zrozumienie, szybkie działanie oraz
kontaktowanie się z MZPS głównie drogą mailową.
Szybkie zgłoszenia pozwolą przygotować systemy rozgrywek dla Państwa akceptacji
podczas poszczególnych e-konferencji, dostosowując je do możliwości organizacyjnych oraz
posiadanych środków z dotacji. Podczas e-konferencji dostęp będą mieli jedyni zgłoszeni
trenerzy poszczególnych zespołów. Planowane rozpoczęcie rozgrywek dla kategorii junior
20.09, Kadet 27.09, Młodzik 4.10, Senior 26.09.
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