Łódź, dnia 27 marca 2018 r.

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8.2/2017/2018
Treść:

1. Tabela końcowa rundy zasadniczej III Ligi Kobiet
2. Rozgrywki finałowe III Ligi Kobiet
3. Zgłoszenie do rozgrywek o wejście do II Ligi Kobiet
4. Sprawy regulaminowe i organizacyjne

Ad.1/ Tabela końcowa rundy zasadniczej III Ligi Kobiet
1. UKS „Lider” Konstantynów Łódzki
2. UKS Ozorków
3. SKS „Start” Łódź
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Wyniki wszystkich spotkań zostały zweryfikowane zgodnie z protokółami.
Ad.2/ Rozgrywki finałowe III Ligi Kobiet
Zgodnie z komunikatem rozgrywek wojewódzkich nr 8.1/2017/2018 z dnia
20 grudnia 2017 r. pkt. 1.a.2, Finały zostaną rozegrane w formie jednego turnieju, pomiędzy
wszystkimi trzema zespołami.
a/ skład grupy finałowej
1. UKS „Lider” Konstantynów Łódzki
2. UKS Ozorków
3. SKS „Start” Łódź
b/ terminarz i rozkład turniejów finałowych
Zgodnie z komunikatem rozgrywek wojewódzkich nr 8.1/2017/2018
z dnia 20 grudnia 2017 r. pkt. 1.a.2, gospodarzem turnieju finałowego będzie zespół: UKS
„Lider” Konstantynów Łódzki
Zgodnie z ustaleniami pomiędzy zespołami uczestniczącymi w turnieju, Finał
o Mistrzostwo województwa łódzkiego III Ligi Kobiet, zostanie rozegrany w dniu
14 kwietnia 2017 r.
Turniej finałowy – gospodarz: UKS „Lider” Konstantynów Łódzki
14 kwietnia 2018 r. /sobota/
godz. 10:00 – Lider – Start
godz. 14:00 – Start – UKS
godz. 18:00 – UKS – Lider

W turnieju Finałowym III Ligi Kobiet obowiązuje n/w zasada oceny wyników
sportowych:
− za wygrane spotkanie 3:0 oraz 3:1 – 3 pkt;
− za wygrane spotkanie 3:2 – 2 pkt;
− za porażkę 2:3 – 1 pkt;
− za porażkę 1:3 lub 0:3 oraz walkower – 0 pkt;
O klasyfikacji końcowej rozgrywek wojewódzkich w kategorii III Ligi Kobiet
zadecydują łącznie wyniki spotkań rundy zasadniczej oraz turnieju finałowego.
Ad.3/ Zgłoszenie do rozgrywek o wejście do II Ligi
Zespoły, które w Turnieju Finałowym zajmą miejsca I – II, zostaną zgłoszone do
rozgrywek o wejście do II Ligi Kobiet. W przypadku rezygnacji z udziału, WGiE na
podstawie klasyfikacji końcowej zgłosi następny zespół, który potwierdzi akces udziału
w tych rozgrywkach.
W związku z tym zobowiązuje się wszystkie kluby uczestniczące w turnieju
finałowym i zgłaszające chęć udziału w rozgrywkach centralnych, do przesłania na adres
rozgrywki@siatka-lodzkie.pl, w terminie do dnia 14 kwietnia 2018 r. następujących danych:
− dokładna nazwa zespołu;
− Imię i Nazwisko osoby kontaktowej oraz jej nr telefonu i adres e-mail.
W przypadku braku chęci udziału w rozgrywkach centralnych, prosimy
o przesłanie informacji o rezygnacji z turnieju o wejście do II Ligi Kobiet na wskazany adres,
w w/w terminie.
Ad.4/ Sprawy regulaminowe i organizacyjne
a/ zgodnie z ustaleniami pomiędzy wszystkimi zespołami uczestniczącymi w turnieju
finałowym, każdy zespół zobowiązany jest do pokrycia kosztów obsady sędziowskiej
jednego spotkaniu (pojedynczy mecz).
b/ w sprawach nieujętych w niniejszym komunikacie obowiązują regulacje zawarte
w Regulaminie Rozgrywek ŁZPS, Komunikacie Organizacyjnym na sezon 2017/2018 oraz
Komunikacie Rozgrywek nr 8.1/2017/2018.
c/ niniejszy komunikat oraz wszystkie poprzednie dot. rozgrywek III Ligi należy udostępnić
sędziom głównym zawodów.
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