
Kraków, dnia  19.08.2021 r. 

K O M U N I K A T  Nr   9/2021 

 

Rozgrywki mistrzowskie cyklu 2021/2022 

 

 Małopolski Związek Piłki Siatkowej w Krakowie uprzejmie informuje, że w cyklu 

rozgrywek 2021/2022 obowiązują następujące roczniki: 

- juniorki-juniorzy  rocznik 2003 i młodsi 

- kadetki-kadeci  rocznik 2005 i młodsi 

- młodziczki-młodzicy rocznik 2007 i młodsi 

- „4” minisiatkówka   rocznik 2009 

- „3” minisiatkówka    rocznik 2010 

- „2” minisiatkówka   rocznik 2011 

 

 Zgłoszeniem  do rozgrywek cyklu 2021/2022 jest dokonanie opłaty startowej 

na konto MZPS w terminie do dnia: 

- 30.08.2021 r.  rozgrywki seniorskie – I i II Liga, 

- 30.08.2021 r.  rozgrywki młodzieżowe -  15K, 15M, 17K, 17M, 19K, 19M, 

- 30.08.2021 r.  zgłoszenie trenerów na 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 kursokonferencję. 

 

           Konto bankowe Małopolskiego Związku Piłki Siatkowej  

                                Nr 23 1090 1740 0000 0001 3705 6247   

  

Opłaty startowe drużyn w rozgrywkach w cyklu 2021/2022 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 kursokonferencji szkoleniowej  150 zł 

- dla nieobecnych na kursokonferencji szkoleniowej  250 zł 

 

Kursokonferencja dla trenerów w sezonie 2021/2022 odbędzie się w dniach 4-5 

września w Proszowicach na obiektach MOSiR Proszowice, ul. Parkowa 10, 32-100 

Proszowice. Szczegółowy plan kursokonferencji zostanie podany w najbliższym czasie. 

 

 



Ze względu na specyficzną sytuację związaną z pandemią oraz zbliżającą się kolejną 

jesienią i trudną do przewidzenia drogę jej rozwoju, MZPS planuje rozgrywki tak, aby w 

każdym momencie ewentualnego zatrzymania sportu móc ustalić kolejność niezbędną do 

kontynuowania rozgrywek szczebla centralnego w przypadku takiej potrzeby. 

Szybkie zgłoszenia  pozwolą przygotować systemy rozgrywek dla Państwa akceptacji 

podczas poszczególnych konferencji.  

 

 
                            Wiceprezes 

          Małopolskiego Związku Piłki Siatkowej  

                         Dariusz Pomykalski 


