
                       Sprawozdanie z działalnosci MUKS”Ogniwo” sekcja piłki siatkowej 

                                    dziewcząt –kategoria    młodziczki w roku 2010. 

 

 

 

 

Druzyna siatkarska  grupa młodziczki-rocznik 1995 i mlodzsze: 

od 01.2010-25.06.2010 -20 zawodniczek 

Rocznik 1996 i młodsze-od 03.08. do obecnej chwili 19 zawodniczek. 

Zajęcia prowadzone sa we wtorek i piątek od 16.00-18.00 

 

Młodziczki uczestniczą w rozgrywkach MZPS w Krakowie. Sezon ten rozpoczął się w 

pazdzierniku a zakończył w marcu.W  sezonie rozegraly 30 meczy ligowych. Mecze te 

odbywały się systemem turniejowym i zawsze w niedzielę,trwały  przewaznie do 10 godzin. 

Dwa turnieje organizowaliśmy u siebie pozostałe były na wyjeżdzie. Udział w turniejach 

wiązał się z wyjazdami od Gorlic po Chrzanów. W końcowej klasyfikacji na 36 zespołów 

zajęłyśmy 17 miejsce. Po zakończonym sezonie ,od marca do czerwca dziewczęta 

uczestniczyły w rozgrywkach OZPS w Nowym Sączu w klasie okregowej. W ramach tych 

rozgrywek odbyły się 4 turnieje-2 w Nowym Sączu i 2 W Gorlicach. Dziewczęta rozegrały 20 

meczy. Turnieje odbywały się w sobote i niedzielę.W końcowej klasyfikacji zajęły 8 miejsce 

na 20 drużyn.Pomiędzy turniejami rozgrywały mecze sparingowe z Barcicami, Starym 

Sączem, Rytrem- w sumie 6 sparingów.Przygotowania do obecnego sezonu rozpoczęły w 

miesiącu sierpniu.Rozgrywając mecze sparingowe 2 ze Szkołą Sportową z Wrocławia, 2 z 

„Popradem” Stary Sącz., 2 z Barcicami, 1 mecz z „Gryfem” Brzesko.W obecnej chwili w 

ramach rozgrywek MZPS w Krakowie rozegrały: 

- pierwszy turniej kwalfikacyjny w Gorlicach-zajęły III miejsce  

- drugi turniej kwalfikacyjny w Proszowicach –zajęły II miejsce w grupie 

-I turniej ligowy w Krakowie-zajęły II miejsce w grupie.W obecnym sezonie w rozgrywkach 

uczestniczy 38 zespołów. W miesiącu pazdzierniku brały udział w Turnieju Andrzejkowym 

organizowanym przez „Ekstrim”Gorlice-zajęły I miejsce. 

W ramach zajęć wprowadzono elementy profilaktyki: 

-kultura słowa (eliminowanie wulgarnego słownictwa) 

-przeciwdziałanie nałogom –sportowy styl życia 

-higiena osobista-dbałośc o swój wygląd ,higienę. 

-promowanie gminy i miasta poprzez własciwa postawę i zaangażowanie zawodniczek w     

uzyskanie dobrego miejsca w końcowej klasyfikacji. 

-wpajanie zasad fair-play-solidarność na boisku 

-kultura spożywania posiłku podczas wyjazdów. 

-kultura dopingu w zespole. 
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