Łódź, dnia 12 września 2017 r.

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 4.1/2017/2018

Treść: 1. Rozgrywki wojewódzkie juniorek
2. Sprawy regulaminowe i organizacyjne

Ad.1/ Rozgrywki wojewódzkie juniorek
a/ System rozgrywek
System rozgrywek wojewódzkich kadetek został opracowany na podstawie:
- założeń ogólnych przyjętych przez Zarząd ŁZPS oraz na forum trenerów w dniu
21 czerwca 2017 r.
- ustalenia przez Wydział Gier i Ewidencji ŁZPS, szczegółowego systemu z podziałem
na grupy w dniu 21 sierpnia 2017 r. oraz losowania grup przeprowadzonego w dniu
31 sierpnia 2017 r. w obecności zainteresowanych trenerów.
Do rozgrywek zgłosiło się 12 zespołów. System rozgrywek zostanie podzielony na 2 rundy:

a.1 runda zasadnicza:
Zespoły na podstawie klasyfikacji końcowej Juniorek z sezonu 2016/2017 zostaną
rozstawione na 3 grupy 4-zespołowe:
− grupa I – najlepsze 4 zespoły, które zgłosiły się do rozgrywek w bieżącym sezonie, tj.:
Budowlani Łódź, UKS „Lider” Konstantynów Łódzki, ŁKS Siatkówka Żeńska Łódź
oraz MUKS „Dargfil” Tomaszów Mazowiecki;
− grupa II – kolejne 4 zespoły, tj.: UKS „Czwórka” Aleksandrów Łódzki, MUKS ABiS
SP 64 Łódź, EKS „Skra” Bełchatów oraz UKS Ozorków
− grupa III – nowo zgłoszone zespoły.
Runda zasadnicza podzielona będzie na II etapy, w których zespoły rozegrają systemem
„każdy z każdym” mecz i rewanż. Po I etapie przeprowadzone zostaną baraże, na podstawie
których, dokonane zostaną rotację pomiędzy grupami. Baraż w formie dwumeczu (w sobotę
i niedzielę, piątek i niedziele lub piątek i sobota kolejno po sobie) zostanie rozegrany
pomiędzy następującymi zespołami:
− 4 zespół z grupy I z 1 zespołem z grupy II – zwycięzca baraży będzie brał udział
w II etapie w grupie I, przegrany w gr. II;
− 3 zespół z grupy I z 1 zespołem z grupy III – zwycięzca baraży będzie brał udział
w II etapie w grupie I, przegrany w gr. II;
− po I etapie zespół z 4 miejsca z grupy II spada do grupy III.
O zwycięstwie baraży zadecyduje:
– zespół posiadający lepszy stosunek łącznie z dwóch spotkań wygranych setów do
przegranych;
– zespół posiadający lepszy stosunek łącznie z dwóch spotkań wygranych małych
punktów do przegranych;

2
–

jeżeli stosunek setów i małych punktów obu zespołów są jednakowe, rozegrany
zostanie tzw. „złoty set”, który rozpocznie się 15 minut po zakończeniu drugiego
spotkania, na tym samym boisku, na zasadach obowiązujących w piątym secie.
Wówczas wszelkie sankcje zostają zachowane z poprzedzającego spotkania.
“Złoty set” rozgrywany jest jak 5-ty, decydujący set, łącznie ze zmianą stron
boiska po zdobyciu 8-ego punktu przez prowadzący zespół. Set wygrywa zespół,
który zdobędzie co najmniej 15 punktów przy co najmniej dwupunktowym
prowadzeniu.

a.2 Finały Wojewódzkie:
Jeżeli w rozgrywkach nie będzie uczestniczył zespół posiadający zawodniczki w SMS
Szczyrk, finał nie będzie rozegrany, a o klasyfikacji końcowej zadecydują wyniki spotkań
po II etapie rundzie zasadniczej.
Jeżeli w rozgrywkach będzie uczestniczył zespół posiadający zawodniczki w SMS
Szczyrk do finału awansują 3 najlepsze zespoły grupy I po II etapie rundy zasadniczej oraz
zespoły posiadające zawodniczki w SMS Szczyrk, które nie zakwalifikowały się do turnieju
finałowego. Finały zostaną rozegrane w formie jednego turnieju.
Gospodarzem turnieju finałowego będzie zwycięzca I grupy, II etapu rundy
zasadniczej.
O klasyfikacji końcowej rozgrywek wojewódzkich w kategorii juniorek zadecydują
wyniki turnieju finałowego oraz kolejno miejsc zajętych w rundzie zasadniczej
w poszczególnych grupach.
Do ćwierćfinałów Mistrzostw Polski Juniorek zostaną zgłoszone zespoły, które
w województwie zajmą miejsca I – III.

b. planowane terminy rozgrywek wojewódzkich i centralnych
b.1.rozgrywki wojewódzkie:
− runda zasadnicza – I etap – 1, 8, 15, 22 i 29 października oraz 5 listopada 2017 r.;
− runda zasadnicza – baraż – 10 – 12 listopada 2017 r.;
− runda zasadnicza – II etap – 26 listopada, 3 i 17 grudnia 2017 r. oraz 7, 14, 21
stycznia 2018 r.;
− turniej finałowy – 2 – 4 lutego 2018 r.;
b.2. rozgrywki ogólnopolskie:
− ćwierćfinały MP – 15 – 18 lutego 2018 r.
− półfinały MP – 9 – 11 marca 2018 r.
− finały MP – 11 – 15 kwietnia 2018 r.
c. zawodniczki – uczestniczki rozgrywek
W rozgrywkach juniorek uczestniczyć mogą wyłącznie zawodniczki urodzone w 1999 r. oraz
młodsze.
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d/ składy grup rundy zasadniczej – I etap
Grupa I

Grupa II

1. UKS „Czwórka” I Aleksandrów Łódzki
1. Budowlani Łódź
2. UKS „Lider” Konstantynów Łódzki
2. MUKS „ABiS SP 64” Łódź
3. ŁKS Siatkówka Żeńska Łódź
3. EKS „ Skra” Bełchatów
4. MUKS „Dargfil” Tomaszów Mazowiecki 4. UKS Ozorków
Grupa III
1. Caro Team Opoczno
2. UKS „Czwórka” II Aleksandrów Łódzki
3. MUKS „Libero” Pajęczno
4. ŁMLKS „Łaskovia” Łask

e/Terminarz i rozkład spotkań rundy zasadniczej – I etap
Nr meczu

I RUNDA

Nr meczu

II RUNDA

1.
2.
3.
4.
5.
6.

01.10.2017 r.(niedziela)
Budowlani – Dargfil
Lider – ŁKS
Czwórka I – UKS
ABiS SP 64 – Skra
Caro Team – Łaskovia
Czwórka II – Libero

1a.
2a.
3a.
4a.
5a.
6a.

22.10.2017 r.(niedziela)
Dargfil – Budowlani
ŁKS – Lider
UKS – Czwórka I
Skra – ABiS SP 64
Łaskovia – Caro Team
Libero – Czwórka II

7.
8.
9.
10.
11.
12.

08.10.2017 r.(niedziela)
Dargfil – ŁKS
Budowlani – Lider
UKS – Skra
Czwórka I – ABiS SP 64
Łaskovia – Libero
Czro Team – Czwórka II

7a.
8a.
9a.
10a.
11a.
12a.

29.10.2017 r.(niedziela)
ŁKS – Dargfil
Lider – Budowlani
Skra – UKS
ABiS SP 64 – Czwórka I
Libero – Łaskovia
Czwórka II – Caro Team

13.
14.
15.
16.
17.
18.

15.10.2017 r.(niedziela)
Lider – Dargfil
ŁKS – Budowlani
ABiS SP 64 – UKS
Skra – Czwórka I
Czwórka II – Łaskovia
Libero – Caro Team

13a.
14a.
15a.
16a.
17a.
18a.

05.11.2017 r.(niedziela)
Dargfil – Lider
Budowlani – ŁKS
UKS – ABiS SP 64
Czwórka I – Skra
Łaskovia – Czwórka II
Caro Team – Libero

Wyniki spotkań będą podawane na stronie www.siatka-lodzkie.pl

4
AD 2/ Sprawy regulaminowe i organizacyjne
a/ zgodnie z Regulaminem Rozgrywek ŁZPS w uzasadnionych przypadkach WGiE zastrzega
możliwość: zmiany terminów meczów, turniejów, składów grup oraz gospodarzy turniejów.
b/ klub – gospodarz meczu /turnieju/ zobowiązany jest do powiadomienia nie później niż 14
dni przed zawodami o miejscu i godzinie ich rozpoczęcia: ŁZPS oraz przeciwników.
c/ zobowiązuje się wszystkie kluby uczestniczące w rozgrywkach juniorek do zgłoszenia
zespołów w OSEKiZ w terminie do dnia 25 września br. – zgłoszenia formularza F-02 do
zatwierdzenia.
d/ zgodnie z § 7 pkt 81 Regulaminu Rozgrywek ŁZPS, zobowiązuje się zainteresowane
kluby do przesłania wykazu zawodników uczących się w SMS w terminie 7 dni po
zakończeniu Turnieju Nadziei Olimpijskich, pod rygorem nieuwzględnienia zespołów
tego klubu w turniejach finałowych (dotyczy to również zawodników siatkówki
plażowej).
e/ kluby, które mają zaległości finansowe wobec ŁZPS, jeśli nie uregulują zaległości to nie
zostaną dopuszczone do rozgrywek lub z nich wycofane.
f/ w sprawach nieujętych w niniejszym komunikacie obowiązują regulacje zawarte
w Regulaminie Rozgrywek ŁZPS oraz Komunikacie Organizacyjnym na sezon 2017/2018.
g/ niniejszy komunikat oraz wszystkie następne dot. rozgrywek juniorek należy udostępnić
sędziom głównym zawodów.

Przewodniczący
Wydziału Gier i Ewidencji ŁZPS
Piotr Bilkowski

