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Ad.1/ Tabela końcowa rozgrywek rundy zasadniczej juniorów
Grupa I
1.
2.
3.
4.

EKS „Skra” I Bełchatów
KS „Lechia” I Tomaszów Mazowiecki
MKS „Bzura” Ozorków
KS „Wifama” I Łódź

34
21
11
6

35:6
24:21
17:28
13:34

Wyniki wszystkich spotkań zostały zweryfikowane zgodnie z protokółami.
Do finałów awansowały zespoły: Skra I, Lechia I oraz Bzura. Do rundy barażowej
zakwalifikował się zespół Wifama I.
Grupa II
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ULKS MOSiR Sieradz
EKS „Skra” II Bełchatów
WKS „Siatkarz” Wieluń
KS „Wifama” II Łódź
MUKS „Libero” Pajęczno
KS „Lechia” Tomaszów Mazowiecki

23
19
19
12
11
6

Wyniki wszystkich spotkań zostały zweryfikowane
Do rundy barażowej awansował zespół: MOSiR.

26:10
25:18
22:17
17:21
17:23
7:25
zgodnie

z

protokółami.

Ad.2/ Rozgrywki barażowe juniorów
Zgodnie z pkt 1.a.2 Komunikatu Rozgrywek nr 5.01/2017/2018 z dnia 13 września
2017 r., § 6 pkt 54 Regulaminu Rozgrywek ŁZPS na sezon 2017/2018 przyjęty Uchwałą
Zarządu ŁZPS z dnia 10 lipca 2017 r. oraz w uzgodnieniu z zainteresowanymi klubami,
baraże zostaną rozegranie w podanych poniżej terminach, pomiędzy następującymi
zespołami:
1. KS „Wifama” Łódź
2. ULKS MOSiR Sieradz

mecz nr 28.
mecz nr 29.

18.01.2018 r. (czwartek)
MOSiR – Wifama
19.01.2018 r. (piątek)
Wifama – MOSiR

2
Zwycięzca baraży zakwalifikuje się do turnieju finałowego.
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;
– 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.
Ad.3/ Rozgrywki finałowe juniorów
Zgodnie z pkt 1.a.3 Komunikatu Rozgrywek nr 5.01/2017/2018 z dnia 13 września
2017 r., finał zostanie rozegrany pomiędzy 4 zespołami, a w przypadku niezakwalifikowania
się zespołu KS „Wifama” Łódź do finałów, zostanie on dokooptowany do w/w turnieju
z uwagi na posiadanie zawodników Bartosza Michalaka, Artura Sługockiego i Łukasza
Rajchelta, uczących się w SMS PZPS Spała, zgodnie z Komunikatu Rozgrywek
nr 9.1/2017/2018 z dnia 30 października 2017 r. Wówczas turniej finałowy zostanie
zorganizowany pomiędzy 5 zespołami, w terminie 31 stycznia – 4 luty 2018 r.
Gospodarzem turnieju finałowego będzie EKS „Skra” Bełchatów.
Ad.4/ Sprawy regulaminowe i organizacyjne
a/ w sprawach nieujętych w niniejszym komunikacie obowiązują regulacje zawarte
w Regulaminie Rozgrywek ŁZPS, Komunikacie Organizacyjnym na sezon 2017/2018 oraz
Komunikacie Rozgrywek nr 5.1/2017/2018.
b/ niniejszy komunikat oraz wszystkie następne dot. rozgrywek juniorów należy udostępnić
sędziom głównym zawodów.
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