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Kategoria młodziczki 

 

 

 

Sprawozdanie obejmuje okres od stycznia do grudnia 2016 r. Dotyczy ono zespołu dziewcząt 

występującego w kategorii młodziczek. Jest to rocznik 2002 i młodsze. Treningi tej grupy do 

czerwca odbywały się w poniedziałki , środy , piątki w godz. od 16.00-18.00  na hali 

sportowej. W okresie ferii woj. Podkarpackiego zostały rozegrane mecze sparingowe z 

zespołem Sparty Rzeszów. W miesiącu sierpniu grupa rozpoczęła przygotowania do nowego 

sezonu siatkarskiego, obozem sportowy w Stroniu Śląskim. Treningi odbywały tam dwa razy 

dziennie. Jeden trening ogólnorozwojowy  w terenie , jeden na Sali gimnastycznej. Oprócz 

tego dziewczęta miały możliwość korzystania z akwenów wodnych. Po powrocie do 

Piwnicznej, treningi kontynuowane były w godzinach porannych na hali sportowej. 

Dziewczęta korzystały również indywidualnie z basenu na Radwanowie.  

 

W ramach rozgrywek MZPS dziewczęta rozegrały następujące mecze ligowe, systemem 

turniejowym.  

 10.01.2016 IV Turniej Ligowy Mistrzostw Małopolski Młodziczek ( Sparta Kraków) 

 21.02.2016 V Turniej Ligowy Mistrzostw Małopolski Młodziczek ( Stary Sącz) 

 06.03.2016 VI Turniej Ligowy Mistrzostw Małopolski Młodziczek (Bronowianka 

Kraków) 

 13.03.2016 VII Turniej Ligowy Mistrzostw Małopolski Młodziczek (Piwniczna) 

 

Oprócz tego zostały rozegrane mecze sparingowe z: Popradem Stary Sącz, Sandecją Nowy 

Sącz, Dwójką Krynica. Od września treningi odbywają się w poniedziałki od 16.00-18.00. 

Aby nie blokować hali w godzinach wieczornych udało się dostosować treningi dla dziewcząt 

w środy i piątki w godzinach od 14.15-16.00. Jest to dobra pora dla dziewcząt mieszkających 

daleko w górach. Po zakończeniu rozgrywek w kategorii młodziczek 7 dziewcząt w rocznika 

2001 przeszło do grupy starszej i obecnie grają w III lidze.  

 

Od września na treningi uczęszcza 20 dziewcząt (Głębokie, Piwniczna, Kosarzyska) 

Rozgrywki rozpoczęliśmy turniejem kwalifikacyjnym Mistrzostw Małopolski w Gorlicach-

29.10.2016 r. 

-20.11.2016r- I turniej ligowy organizator Iskry Grybów 

-11.12.2016r-II turniej ligowy organizator- Salos RP  Kraków 

 

Oprócz tego zostały rozegrane mecze sparingowe na naszej hali z udziałem drużyn: Sandecji 

Nowy Sącz,, Dwójki Krynica. Następnie na Sali sportowej w Gołkowicach ze Szkołą 

sportową z Wrocławia, której wychowankiem jest Bartosz Kurek. 

 

Do końca rozgrywek pozostało pięć turniejów ligowych. Z obecnej grupy na konsultacje do 

kadry wojewódzkiej skierowane zostały: Weronika Gucwa, Oliwia Długosz. Martyna 

Tomasiak. 

 

Szkoleniem kadry SOS została objęta Patrycja Piwowar, która będąc na turniej SOS w 

Krakowie z udziałem drużyn z województw podkarpackiego, łódzkiego, świętokrzyskiego 

została wybrana MVP turnieju. 

 



Na zajęcia do p. Życzkowskiego uczęszcza 33 dziewczynki rocznikowo klasy I-IV szkoły 

podstawowej. Treningi odbywają się w środy i piątki w godz. 16.00-18.00. Biorą udział w 

rozgrywkach Kinder Sport. Do tych rozgrywek zgłoszonych zostało 9 zespołów. Do 

rozegrania mają jeszcze III turnieje ligowe. 

 

Opracowała: Jolanta Jochymek  

 

 

 


