
                       Sprawozdanie z działalności  MUKS”Ogniwo” sekcja piłki siatkowej 

                                    dziewcząt –kategoria    młodziczki w  sezonie 2013-2014r. 

 

 

 

 
Drużyna siatkarska  grupa młodziczki-rocznik 1998 i młodsze do czerwca 2013r.-24 zawodniczki 

od 08.2012- do obecnej chwili  rocznik 1999 i młodsze -30 zawodniczek 

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

Zajęcia prowadzone są we wtorki  i czwartki od 16.00-17.30 -od 1.09.2013r 

 

 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 1998 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: 

08.01.2013- III turniej ligowy – grają drużyny  

 - Kęczanin Kęty 

-UKS Magnum Łęg Tarnowski 

 -Dobry Wynik 

 -Setbol Oświęcim 

  -MUKS „Ogniwo” 

 22.01.2013r-IV turniej ligowy-grają drużyny 

- MUKS”Ogniwo” 

-Sqandecja Nowy Sącz 

-Salos Staniątki 

-Gryf Brzesko 

GKS „Iskry”Grybów 

11.02.2013r.-V turniej ligowy-graja zespoły 

MOS Wieliczka 

-PMOS Chrzanów 

-Kęczanin Kęty 

-Setbol Oświecim 

MUKS Ogniwo 

18.03.2013r.-VI turniej ligowy-grają drużyny 

-Podkarpacie Bobowa 

-TS Wisła Kraków 

-MOSIR Bukowno 

-MUKS „Ogniwo” 

.. Oprócz tego uczestniczyły w rozgrywkach  Klasy Okręgowej Kobiet w Nowym Sączu .Do 

rozgrywek tych zgłosiło się 20 zespołów z 8 klubów, łącznie 150 zawodniczek. Turniej rozpoczął się 

10.04.2013r na hali II LO w Nowym Sączu.  Zawodniczki grały turnieje „każdy z każdym” i odbyły 

się one 07.05.2013r, 14.05.2013r.,16.05.2013r, 30.05.2013r., 04.06.2013r.,.  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. 

Przygotowanie do nowego sezonu rozpoczęte zostały w miesiącu lipcu – przygotowanie motoryczne 

prowadzone dwa razy w tygodniu. Dziewczęta wykonywały dużo ćwiczeń na drabince koordynacyjnej 

oraz kształtowały wytrzymałość szybkościową, wzięły udział w zawodach organizowanych w Kasinie 

Wielkiej oraz w Jaworkach, plasując się na czołowych miejscach.  Niestety w przygotowaniach tych 



uczestniczyło tylko 15 dziewcząt, które na zakończenie otrzymały podkoszulki oraz obuwie sportowe. 

W sierpniu treningi rozpoczęła grupa 20 dziewcząt rocznik 1999 i młodsze , niestety te młodsze czyli 

rocznik 2001 stanowią  trzon zespołu. Zawodniczki będące rocznikowo w klasie drugiej 

zrezygnowały, niestety nie podołały trudom treningu.  W obecnej chwili na zajęcia treningowe 

uczęszcza 30 dziewcząt,  z Piwnicznej , Łomnicy-Zdroju, Kosarzysk, Głębokiego. Drużyna jest bardzo 

młoda , perspektywiczna. 4 zawodniczki w podstawowym składzie są z szóstej klasy, pozostałe to 

pierwsza i druga. Dążę do tego aby na treningi zaczęły uczęszczać  dziewczęta z klasy szóstej i piątej 

zgodnie z zasadą im wcześniej zaczną grać tym lepszy będzie wynik . Do klubu zakupiony został 

sprzęt sportowy , który jest wykorzystywany przez wszystkie grupy wiekowe mini siatkówkę , 

młodziczki i kadetki. Jest też wykorzystywany podczas lekcji wychowania fizycznego .  

Udział w rozgrywkach w ramach MZPS w Krakowie  w sezonie 2013/2014  rozpoczęty został 

udziałem w turnieju kwalifikacyjnym , który się odbył dn. 13.10.2013r. w Gorlicach. Organizatorem 

był KRS  „Ekstrim” Gorlice.  Uczestniczyło w nim 8 zespołów, które zostały podzielone na  dwie 

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

Turniej trwał 10 godzin, bardzo wyczerpujące dla dziewcząt . Następnie wszystkie zespoły biorące 

udział w rozgrywkach zostały podzielone  na ligę wschód i zachód. Łącznie 33 zespoły . Według tego 

podziału odbywały się rozgrywki, które przebiegały następująco: 

 

27.10.2013r.-I turniej ligowy –grają zespoły 

- MUKS „Ogniwo” 

-  KS Radwan Sport Kraków 

  - Ekstrim Gorlice B 

-  AS Progres Kraków 

 

17.11.2013r.-II turniej ligowy- grają zespoły ( wyjazd do Niepołomic) 

-MUKS”Ogniwo” 

- Wola Batorska 

-Ekstrim Gorlice B 

-AS Progres Kraków 

 

01.12.2013r.III turniej ligowy-grają zespoły 

-MUKS ‘Ogniwo 

-KS Bronowianka 

-AS Progres  

-Ekstrim Gorlice B 

 

14.12.2013r.-V turniej ligowy- grają zespoły 

-Jedynka Tarnów 

-AS  Progres 

  -MUKS Ogniwo 

-Ekstrim Gorlice B 

 

05.01.2014r.-VI turniej ligowy- grają zespoły 

-MUKS Ogniwo 

-AS Progres 

-Ekstrim Gorlice B 

 

19.01.2014r.-VII turniej ligowy – grają zespoły 

-Poprad Stary Sącz 

-KS Bronowianka 

-Jedynka Tarnów 

-MUKS Ogniwo 

 

01.02.2014r- VIII turniej ligowy – grają zespoły  

–MUKS Ogniwo 



-Wola Batorska 

-MKS MOS Wieliczka C 

-Ekstrim Gorlice 

 

Zespół młodziczek wystąpił w następującym składzie: 

Adrianna Gumulak- rozgrywająca 

Iwona Żytkowicz- skrzydłowa- kapitan zespołu 
Ewelina Wielocha- skrzydłowa 

Justyna Pająk- skrzydłowa 

Wiktoria Broniszewska- skrzydłowa 

Dorota Lelito- skrzydłowa 

Bożena Górka-środkowa 

Kamila Toczek –skrzydłowa 

Patrycja Piwowar- klasa IV 

Klaudia Piwowar- przyjmująca 

Justyna Długosz- atakująca 

Zawodniczki Ewelina Wielocha i Justyna Pająk wspierają drużynę kadetek w rozgrywkach ligowych. 

Najmłodszą zawodniczką w zespole jest Patrycja Piwowar, uczęszcza do klasy IV szkoły podstawowej w 

Piwnicznej, zawodniczka ma wspaniałą koordynację ruchową i zmysł boiskowy, wspaniale czyta piłkę, dobrze  

grają w asekuracji . Wystąpiła na turnieju klas IV w Niepołomicach , gdzie w opini trenerów została wybrana 

najlepszą zawodniczką turnieju.  

Trzy  moje zawodniczki  zostały powołane  na zgrupowanie kadry Małopolski w kategorii młodziczek 

, które odbedzie się w  dniach 3 - 9 luty w Proszowicach. Są to  

Dorota Lelito, Adrianna Gumulak, Wiktoria Broniszewska.  

 

 

  

 

 

                                           

                                                                      trener  

                                                                                                Jolanta Jochymek 


