Łódź, dnia 22 stycznia 2018 r.

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 5.3/2017/2018
Treść:

1. Wyniki końcowe rundy barażowej juniorów
2. Rozgrywki finałowe juniorów
3. Zgłoszenie do rozgrywek 1/4 Finału Mistrzostw Polski Juniorów
4. Sprawy regulaminowe i organizacyjne

Ad.1/ Wyniki końcowa rundy barażowej juniorów
MOSiR – Wifama
Wifama – MOSiR
1. ULKS MOSiR Sieradz
2. KS „Wifama” Łódź

3:0
3:1
4:3
3:4

(25:21, 26:24, 25:13)
(25:21, 25:21, 19:25, 25:21)
164:152
152:164

Wyniki wszystkich spotkań zostały zweryfikowane zgodnie z protokółami. Do finałów
awansował zespół MOSiR.
Ad.2/ Rozgrywki finałowe juniorów
Zgodnie z komunikatem rozgrywek wojewódzkich nr 5.1/2017/2018 z dnia 13 września
2017 r. pkt. 1.a.3 oraz 1.b.1, Finały zostaną rozegrane w formie jednego turnieju, pomiędzy
zespołami, które zajęły miejsca I – III w I grupie rundy zasadniczej; zwyciężyły baraż
o wejście do Finału Wojewódzkiego oraz zespołami, które posiadają zawodników w SMS
Spała, a nie zakwalifikowały się do turnieju finałowego, tj. KS „Wifama” Łódź.
a/ skład grupy finałowej
1.
2.
3.
4.
5.

EKS „Skra” Bełchatów
KS „Lechia” Tomaszów Mazowiecki
MKS „Bzura” Ozorków
ULKS MOSiR Sieradz
KS „Wifama” Łódź

b/ terminarz i rozkład turniejów finałowych
Zgodnie z komunikatem rozgrywek wojewódzkich nr 5.1/2017/2018 z dnia
13 września 2017 r. pkt. 1.a.3, gospodarzem Turnieju Finałowego o Mistrzostwo
województwa łódzkiego w kategorii Juniorów będzie zespół: EKS „Skra” Bełchatów
Turniej zostanie rozegrany w dniach: 31 stycznia – 4 luty 2018 r.
31 stycznia 2018 r. /środa/
Lechia – Wifama
Bzura – MOSiR
1 luty 2018 r. /czwartek/
Wifama – Bzura
Skra – Lechia
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2 luty 2018 r. /piątek/
Bzura – Skra
MOSiR – Wifama
3 luty 2018 r. /sobota/
Skra – MOSiR
Lechia – Bzura
4 luty 2018 r. /niedziela/
MOSiR – Lechia
Wifama – Skra
Ad.3/ Zgłoszenie do rozgrywek 1/4 Finału Mistrzostw Polski Juniorów
Zespoły, które w Turnieju Finałowym zajmą miejsca I – III, zostaną zgłoszone do
rozgrywek 1/4 Finału Mistrzostw Polski Juniorów. W przypadku rezygnacji z udziału, WGiE
na podstawie klasyfikacji końcowej zgłosi następny zespół, który potwierdzi chęć udziału
w tych rozgrywkach.
W związku z tym zobowiązuje się wszystkie kluby uczestniczące w turnieju
finałowym, do przesłania na adres rozgrywki@siatka-lodzkie.pl, w terminie do dnia
4 lutego 2018 r. następujących danych:
− dokładna nazwa zespołu;
− Imię i Nazwisko osoby kontaktowej oraz jej nr telefonu i adres e-mail.
Ad.4/ Sprawy regulaminowe i organizacyjne
a/ oficjalne wręczenie nagród dla najlepszych zespołów, odbędzie się podczas Młodzieżowej
Gali Sportu, które planowane jest w miesiącu kwiecień / maj 2018 r. Termin imprezy
zostanie podany w kolejnym Komunikacie Rozgrywek.
b/ 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.
c/ niniejszy komunikat oraz wszystkie następne dot. rozgrywek juniorów należy udostępnić
sędziom głównym zawodów.

Przewodniczący
Wydziału Gier i Ewidencji ŁZPS
Piotr Bilkowski

