Łódź, dnia 17 listopada 2017 r.

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 1.7/2017/2018
Treść:

1. IV turniej rundy zasadniczej kadetek gr. VII
2. Sprawy regulaminowe i organizacyjne

Ad. 1/ IV turniej rundy zasadniczej kadetek gr. VII
Wydział Gier i Ewidencji Łódzkiego Związku Piłki Siatkowej niniejszym informuje,
że mimo telefonicznych i smsowych monitów przedstawicieli WGiE do przedstawiciela
klubu, z uwagi na brak spełnienia do godz. 17:30 w dniu 17 listopada br., przez MKS 16
Łódź, obowiązku gospodarza IV turnieju rundy zasadniczej kadetek gr. VII, wynikającego
z § 6 pkt 57 Regulaminu Rozgrywek Łódzkiego Związku Piłki Siatkowej na sezon 2017/2018
z dnia 10 lipca 2017 r., tj. poinformowania ŁZPS o godzinie i miejscu rozpoczęcia spotkania
(turnieju), organizacja IV turnieju rundy zasadniczej kadetek dla grupy VII w dniu
19 listopada 2017 r. została odwołana.
W związku z tym w/w turniej zostanie rozegrany w innym terminie (wstępnie w dniu
25 listopada 2017 r.). Miejsce, godzina rozpoczęcia turnieju oraz kolejność spotkań zostanie
podana w kolejnym Komunikacie Rozgrywek dotyczącym kategorii Kadetek.
Zgodnie z pkt 2.b Komunikatu Rozgrywek nr 1.1/2017/2018 z dnia 4 września
2017 r., organizatorem turnieju w imieniu MKS 16 Łódź będzie Łódzki Związek Piłki
Siatkowej,

w

porozumieniu

z

jednym

z

pozostałych

zespołów

uczestniczących

w rozgrywkach przedmiotowej grupy. Kosztami organizacji zostanie obciążony klub MKS 16
Łódź.

Ad. 2/ Sprawy regulaminowe i organizacyjne
a/ zgodnie z Komunikatem Organizacyjnym Łódzkiego Związku Piłki Siatkowej
nr 1/2017/2018, zatwierdzonym Uchwałą Zarządu ŁZPS z dnia 10 lipca 2017 r., Wydział
Gier i Ewidencji ŁZPS nakłada na klub MKS 16 Łódź następujące opłaty:


karę za niewywiązanie się z obowiązków gospodarza zawodów, tj.: brak
powiadomienia o terminie i miejscu zawodów, w wysokości 50 zł, zgodnie
z § 9 pkt 1.g w/w komunikatu;



opłatę za powtórne pisanie komunikatu lub aneksu do niego, powstałe z winy klubu,
w wysokości 300 zł, zgodnie z § 7 pkt 2 w/w komunikatu.

Kwotę w wysokości 350 zł należy uiścić w terminie 14 dni od daty opublikowania
niniejszego komunikatu, na konto ŁZPS lub gotówką w biurze ŁZPS.

b/ Wydział Gier i Ewidencji ŁZPS zwraca się z prośbą do pozostałych klubów
uczestniczących w rozgrywkach w w/w grupie, tj. LUKS „Czarni” Szczerców, UMKS
Tuszyn oraz ZKS „Włókniarz” Zgierz do zgłaszania chęci organizacji w/w turnieju
w dniu 25 listopada 2017 r., w terminie do dnia 20 listopada – do godz. 16:00, na adres
e-mail rozgrywki@siatka-lodzkie.pl. Dodatkowo należy podać wszystkie koszty z tym
związane, przede wszystkim: koszt wynajęcia sali, obsługi sali itp. Turniej zostanie
zorganizowany w klubie, który zgłosi najkorzystniejszą ofertę cenową. W przypadku braku
zgłoszenia się w/w zespołów, turniej zostanie zorganizowany na innej hali sportowej.

Przewodniczący
Wydziału Gier i Ewidencji ŁZPS
Piotr Bilkowski

