
Sprawozdanie z działalności  MUKS ”Ogniwo”  

sekcja piłki siatkowej dziewcząt – kategoria młodziczki w sezonie 2012-2013r. 

 

Drużyna siatkarska  grupa młodziczki-rocznik 1997 i młodsze do czerwca 2012r.-

22 zawodniczki od 08.2012- do obecnej chwili  rocznik 1998 i młodsze -25 

zawodniczek. 

 Zajęcia prowadzone były w poniedziałki i środy od 16.00-17.30-do 

czerwca 

 Zajęcia prowadzone są w poniedziałki i czwartki od 16.00-17.30 -od 

1.09.2012r 

 

Sprawozdanie z działalności klubu należy rozpocząć od tego, że sezon w piłce 

siatkowej nie trwa rok kalendarzowy tylko obejmuje przełom roku.. Dlatego należy 

podzielić  go na dwa etapy. Pierwszy to od stycznia do czerwca, w tym okresie 

szkoleniem objęte były dziewczęta ur. w roku 1997 i młodsze, kategoria wiekowa 

młodziczki. Uczestniczyły one w rozgrywkach MZPS w Krakowie. Mecze odbywały 

się systemem turniejowym,  „każdy z każdym” do dwóch wygranych setów, 

obejmowały swym zasięgiem całe województwo małopolskie. Tak też  dziewczęta 

rozegrały następujące mecze ligowe: 

 08.01.2011- III turniej ligowy – grają drużyny: Kęczanin Kęty, UKS Magnum 

Łęg Tarnowski, Dobry Wynik, Setbol Oświęcim, MUKS „Ogniwo” 

 22.01.2011r-IV turniej ligowy-grają drużyny: MUKS ”Ogniwo”, Sandecja 

Nowy Sącz, Salos Staniątki, Gryf Brzesko, GKS „Iskry” Grybów. 

 11.02.2012r.-V turniej ligowy - grają zespoły: MOS Wieliczka, PMOS 

Chrzanów, Kęczanin Kęty, Setbol Oświęcim, MUKS Ogniwo 

 18.03.2012r.-VI turniej ligowy-grają drużyny: Podkarpacie Bobowa, TS Wisła 

Kraków, MOSIR Bukowno, MUKS „Ogniwo”. 

 

Na zakończenie sezonu zajęły 14 miejsce. Oprócz tego uczestniczyły w rozgrywkach  

Klasy Okręgowej Kobiet w Nowym Sączu. Do rozgrywek tych zgłosiło się 20 

zespołów z 10 klubów, łącznie 190 zawodniczek. Turniej rozpoczął się 10.04.2011r 

na hali II LO w Nowym Sączu.  Zawodniczki grały turnieje „każdy z każdym” i odbyły 

się one 07.05.2011r, 14.05.2011r.,16.05.2011r, 30.05.2011r., 04.06.2011r., 

11.06.2011r., 19.06.2011r.  W końcowej klasyfikacji zajęły IX miejsce.  



Reprezentowały klub oraz gminę w turniejach okazjonalnych: 

 styczeń-udział w okresie ferii w Międzynarodowym Turnieju w Svidniku na 

Słowacji zajęły VI miejsce 

 marzec – udział w Międzynarodowym  Turnieju im. Stanisława Elmera w 

Gorlicach—V miejsce. 

 

Jako klub uczestniczyliśmy w otwarciu hali sportowej w Rytrze . Na nasze 

zaproszenie pokazowy mecz rozegrały drużyny Dąbrowy Górniczej i Elitesek 

Kraków. W meczu tym zagrała Dorota Ściurka wychowanka p. Życzkowskiego i 

naszego klubu. Dzięki temu w miesiącu czerwcu mogliśmy zorganizować 

nieodpłatnie dwudniowy II Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt rocznik 

1997 i młodsze. W turnieju tym wzięło udział 15 zespołów z kraju i zagranicy. 

Uczestniczki turnieju spały i spożywały posiłki w SP w Rytrze. Turniej uzyskał bardzo 

wysokie opinie wśród trenerów. Dziewczęta nasze już po raz drugi uczestniczyły w 

Międzynarodowym Turnieju w Holandii. Przez 3 dni rozegrały kilkanaście meczy na 

trawiastej nawierzchni, goszczone były w domach rodzin holenderskich. Zajęły IV 

miejsce, wspaniałe przeżyci i oczywiście nagroda za ciężki sezon. Przygotowanie do 

nowego sezonu rozpoczęte zostały w miesiącu sierpniu. Treningi odbywały się dwa 

razy w tygodniu po 2 godz. Niestety wejście na salę opóźnił  jej remont.  Przed 

rozgrywkami rozegrane zostały mecze sparingowe  z STS Sandecja Nowy Sącz, 

ISKRY Chełmiec, Gimnazjum w Barcicach. Udział w rozgrywkach w ramach MZPS w 

Krakowie  w sezonie 2012/2013 rozpoczęty został udziałem w turnieju 

kwalifikacyjnym , który się odbył dn. 19.10.2012r. w Nowym Sączu. Organizatorem 

był KS Sandecja.  Uczestniczyło w nim 12 zespołów, które zostały podzielone na trzy 

grupy. W grupach tych rozegrano mecze  systemem :każdy z każdym” do dwóch 

wygranych setów.  Turniej trwał 8 godzin, bardzo wyczerpujące dla dziewcząt . 

Następnie wszystkie zespoły biorące udział w rozgrywkach zostały podzielone  na 

ligę wschód i zachód. Łącznie 32 zespoły .  

 

 

 

 

 

 



Według tego podziału odbywały się rozgrywki, które przebiegały następująco: 

 28.10.2012r.-I turniej ligowy –grają zespoły: MKS Gryf Brzesko, KS Ryglice, 

Iskry Chełmiec, MUKS ”Ogniwo” 

 25.11.2012r.-II turniej ligowy-graja zespoły: MUKS ”Ogniwo”, MKS Gryf 

Brzesko, STS Sandecja, GKS „Iskry „Chełmiec 

 09.12.2012r.III turniej ligowy-graja zespoły: MUKS ‘Ogniwo, STS Sandecja, 

Poprad Stary Sącz, Góral Muszyna 

 11.02.2012r.-V turniej ligowy-graja zespoły: MOS Wieliczka, PMOS 

Chrzanów, Kęczanin Kęty, Setbol Oświęcim, MUKS Ogniwo 

 18.03.2012r.VI turniej ligowy- graja zespoły: MOSIR Bukowno, TS Wisła 

Kraków 

 Podkarpacie Bobowa, MUKS Ogniwo. 

 

Podsumowując ten sezon można zaliczyć go do udanych , nasze dziewczęta 

wygrywają z zespołami, które dysponują bardzo dobrym zapleczem sportowym  w 

postaci hali. Wygrywają z Wisłą Kraków, Oświęcimiem, Chrzanowem, Wieliczką, 

Kętami. Wymieniam  te najsilniejsze, z którymi przyszło im grać w tym sezonie 

siatkarskim. W tym sezonie marcu uczestniczyły jeszcze w Międzynarodowym 

Turnieju im. St. Elmera w Gorlicach gdzie na 17 zespołów z najwyższej półki zajęły V 

miejsce. W ferie wzięły udział w Turnieju o Puchar Primatora Mesto Svidnik na 

Słowacji, zajmując na 20 zespołów VI miejsce. W obecnej chwili utworzyła się mocna 

grupa dziewcząt z VI klasy i systematycznie uczęszcza na treningi. Jest też duże 

zainteresowanie rodziców dzieci w wieku 8-10 lat chcących przyprowadzać dzieci na 

siatkówkę, niestety nasza baza  nie pomieści tylu chętnych .My jako trenerzy bardzo 

się cieszymy takim zainteresowaniem w społeczeństwie piwniczański. Wraz z kolegą 

prowadzącym IV ligę i kadetki  Majdą Markiem, doskonalimy się uczestnicząc w 

warsztatach trenerskich, szkoleniach. Musi być baza bo chęci są z obu stron. 

 

 

 Jolanta Jochymek 

 

 

                                           

  


