
 

Sprawozdanie Wydziału Siatkówki Plażowej za sezon 2013/2014 

                  W  zawodach młodzieżowych w siatkówce plażowej o Mistrzostwo Województwa 

Podkarpackiego w sezonie 2013/14 startowało 24 zespoły dziewcząt i 20 zespołów 

chłopców, które reprezentowały  8  klubów: UKS 15 Przemyśl, KSS Karpaty Krosno, Vega 

Stalowa Wola, KS Błękitni Ropczyce, SMS Brzozów, San-Pajda Jarosław, UKS Kępa Dębica, TKS 

Żagiel Radymno . 

Zawody odbywały się w miłej atmosferze na boiskach w Brzozowie, Ropczycach, Błażowej. 

Najlepsze warunki do przeprowadzenia zawodów posiada obiekt w Błażowej. W Ropczycach 

brakuje elementów odgradzających boiska. Na boiskach w Brzozowie najlepszy piasek. 

 Nie odbyły się  tylko zawody o mistrzostwo Woj. Podkarpackiego seniorek. Nikt nie chciał 

podjąć się organizacji tych zawodów ( rozmowy były prowadzone w Krośnie, Ropczycach, 

Rzeszowie). Wśród seniorów startowało 18 zespołów. Organizatorem był K.S. „ Klima” 

Błażowa. 

Wyniki uzyskane w zawodach wojewódzkich zostały umieszczone na stronie PWZP 

Żaden z zespołów startujących w półfinałach M.P. nie awansował do finału. Najbliżej tego 

były zespoły kadetek z UKS 15 Przemyśl ( VI m. ) i kadeci z KSS Karpaty Krosno ( VI m. ). 

Uważam, że powołanie kadry województwa w s. plażowej oraz zorganizowany obóz 

sportowy i  powołanie trenera przyczynią się do rozwoju tej dyscypliny w latach przyszłych, 

pod warunkiem kontynuowania tych działań. Jest powołany trener do dziewcząt Paweł 

Janicki – UKS 15 Przemyśl. Proponuję powołanie Tomasza Podulki ( SMS Brzozów ) na trenera 

kadry dla chłopców w s. plażowej. 

W przyszłości należałoby się skoncentrować na: 

-dokształcaniu trenerów w s .plażowej, 

- tworzeniu najlepszych par z różnych klubów, 

-dołączeniu  trenerów kadry woj.w s.plażowej do wydziały szkolenia PWZPS, 

Uwagi negatywne: 

- brak klubów o profilu s. plażowej, 

- małe zainteresowanie s. plażową wśród dziewcząt i chłopców w Sanoku i Jaśle, 

-współpraca PZPS  z „dołami” jest  prowadzona  chaotycznie i w sposób „akcjowy”, chociaż 

widać początek planowej pracy. 



  

 

Wnioski na rok przyszły: 

- usprawnić wydawanie licencji dla zawodników w s. plażowej. 

- organizować zawody na najlepszych obiektach. 

- musi być dofinansowanie do zespołów biorących udział w półfinałach M.P. na wzór 

   siatkówki halowej. 

 

 

         Przewodniczący  

              W.S.P. 
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