Łódź, dnia 19 października 2017 r.

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 7.2/2017/2018
Treść: 1. Rozgrywki eliminacyjne młodzików grupa D
2. Rozgrywki rundy zasadniczej młodzików
Ad.1/ Rozgrywki eliminacyjne młodzików grupa D
Wydział Gier i Ewidencji Łódzkiego Związku Piłki Siatkowej niniejszym
zawiadamia, że z rozgrywek młodzików w grupie eliminacyjnej D wycofał się zespół EKS
„Skra” II Bełchatów. W jego miejsce nie został dokooptowany inny zespół.
W związku z tym do grupa D będzie składać się z 3 zespołów.
a/ skład grupy eliminacyjnej D
Grupa D
1. KS „Lechia” I Tomaszów Mazowiecki
2. KS „Wifama” III Łódź
3. UKS „Dwójka” Tomaszów Mazowiecki
b/ terminarz i rozkład spotkań eliminacyjnych
b.1. Termin i gospodarz turnieju eliminacyjnego grupy D pozostaje bez zmian.
b.2. Kolejność i rozkład spotkań:
3-1, 1-2, 2-3
Ad.2/ Rozgrywki rundy zasadniczej młodzików
W związku z wycofaniem się zespołu, skorygowano również system rozgrywek
młodzików, tj. (czcionką wytłuszczoną zaznaczono zmiany), tj.:
Na podstawie klasyfikacji po rundzie eliminacyjnej, nastąpi podział na grupy rundy
zasadniczej wg poniższego klucza:
− Grupa I – zespoły, które zajęły w grupach eliminacyjnych miejsca I;
− Grupa II – trzy zespoły, które zajęły w grupach eliminacyjnych miejsca II,
z najlepszym stosunkiem setów (ew. małych punktów);
− Grupa III – pozostały zespół, który zajął w grupie eliminacyjnej miejsce II oraz
dwa zespoły, które zajęły w grupach eliminacyjnych miejsca III, z najlepszym
stosunkiem setów (ew. małych punktów);
− Grupa IV – pozostałe zespoły, które w grupach eliminacyjnych zajęły miejsca III oraz
zespół z miejsca IV grupy A.
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Runda zasadnicza składać się będzie z ośmiu turniejów, każdy rozgrywany systemem
„każdy z każdym”, u każdego z grupy. Na podstawie klasyfikacji po I – VII turnieju,
następuje rotacja pomiędzy grupami tworząc grupy następnych turniejów, wg poniższej
zasady:
 grupa I – zespół z miejsca IV spada do grupy II na miejsce I;
 grupa II – zespół z miejsca III spada do grupy III na I miejsce, a zespół
z miejsca I awansuje do grupy I – na IV miejsce;
 grupa III – zespół z miejsca III spada do grupy IV na I miejsce, a zespół
z miejsca I awansuje do grupy II – na III miejsce;
 grupa IV – zespół miejsca I awansuje do grupy III – na III miejsce.
Po każdym etapie klasyfikacja jest następująca:
 Miejsca I – IV uzyskują zespoły, które w grupie I zajęły miejsca I – IV;
 Miejsca V – VII uzyskują zespoły, które w grupie II zajęły miejsca I – III;
 Miejsca VIII – X uzyskują zespoły, które w grupie III zajęły miejsca I – III;
 Miejsca XI – XIII uzyskują zespoły, które w grupie III zajęły miejsca I – III.
Na podstawie klasyfikacji po każdym turnieju rundy zasadniczej, zespoły zdobywają punkty
wg poniższej zasady:
 I miejsce – 13 pkt;
 II miejsce – 12 pkt
 III miejsce – 11 pkt
 Każde następne miejsce otrzymuje 1 punkt mniej
 XI miejsce – 1 pkt.
Pozostałe sprawy organizacyjne i regulaminowe pozostają bez zmian.
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