
TERMINY SEZONU 2022/2023 W ROZGRYWKACH MŁODZIEŻOWYCH 
 

Kategoria 
Turniej dodatkowy 

WZPS 

1-8 MP U16 
Półfinał Finał 

Ćwierćfinał 

Młodziczki U16 
(2008 – i młodsze) 11-12.03.2023 

19-20.03.2023* 

15-16.04.2023 27-30.04.2023 
01-02.04.2023 

Młodzicy U16 
(2008– i młodsi) 11-12.03.2023 

19-20.03.2023* 

15-16.04.2023 27-30.04.2023 
01-02.04.2023 

Juniorki mł. U18 
(2006 – i młodsze) 10–12.02.2023 23-26.02.2023 24-26.03.2023 19-23.04.2023** 

Juniorzy mł. U18 
(2006 – i młodsi) 10–12.02.2023 23-26.02.2023 24-26.03.2023 19-23.04.2023** 

Juniorki U20 
(2004 – i młodsze) 

03-05.02.2023 16-19.02.2023 03-05.03.2023 14–18.03.2023* 

Juniorzy U20 
(2004 – i młodsi) 

03-05.02.2023 16-19.02.2023 03-05.03.2023 14–18.03.2023* 

 

UWAGI: 
 
* Terminy finałów MP juniorek/-ów i 1-8 MP młodziczek/-ów mogą odbywać w tych samych dniach 
(18-19.03.2023 r.) w przypadku jeśli nie zaistnieje okoliczność uczestnictwa w w/w zawodach tych 
samych zawodniczek/ów. Wówczas finały MP juniorek/ów mogą odbywać się w dniach 15-
19.03.2022 a 1-8 MP młodziczek/-ów w dniach 18-19.03.2022 r. 
 
** W przypadku udziału naszych reprezentacji U17 (2007 i młodsi) w 2 rundzie kwalifikacji do ME, 
która jest zaplanowana w dniach 20-23.04.2023, termin finałów MP juniorek młodszych/-ów 
młodszych zostanie przeniesiony na termin 10-14.05.2023 lub 17-21.05.2023. 
 
RTNO  i OTNO – do ustalenia,  
 
OOM U15 - Zachodniopomorskie – do ustalenia 
OTT SOS – do ustalenia 
 
Egzamin ósmoklasisty: 23-25.05.2023 (dodatkowe 12-14.06), matura 4-5 i 8.05.2023 
 
Wielkanoc – 09-10.04.2023, Boże Ciało 08.06.2023 
 
W dniach 23-29.07.2023 odbędzie się XVII Olimpijski Festiwal Młodzieży Europy (EYOF) Maribor 2023, 
w następujących kategoriach: 

drużyny dziewcząt, urodzonych w latach 2006 – 2007 (U18) 
drużyny chłopców, urodzonych w latach 2005 – 2006 (U19) 

 
 



Informujemy, że CEV komunikatem z 4 października 2022 ustalił organizację ME 2023 w kategorii U17 
dla dziewcząt i chłopców. Kwalifikację do fazy finałowej ME U17 nadal będą odbywały się w strefach 
kontynentalnych, czyli dla nas w EEVZA. Dokładnego terminu turnieju w naszej strefie jeszcze nie 
podano (mają się zakończyć do 31.01.2023 r.). Drugą rundę kwalifikacji ustalono w dniach 20-
23.04.2023 r. (w sytuacji braku bezpośredniego awansu naszych zespołów z turnieju EEVZA).  
Finały ME U17 dla dziewcząt zaplanowano w Bekescsaba (Węgry) i Vrnjacka Banja (Serbia) w dniach 
11-22.07.2023 a dla chłopców w Podgoricy (Czarnogóra) w dniach 19-30.07.2023. 
 


