Łódź, dnia 2 lutego 2018 r.

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 6.7/2017/2018
Treść:

1. Zmiana terminu rozgrywania turnieju grupy II
2. Rozgrywki rundy zasadniczej młodziczek - korekta

AD 1/ Zmiana terminu rozgrywania turnieju grupy II
W związku z powołaniem zawodniczki ŁMLKS „Łaskovia” Łask, Alicji Jaryszek, na
zgrupowanie organizowane w ramach programu Kadra Polski U-16/U-17 w dniach
13 – 18 lutego 2018 r. w Kędzierzynie Koźlu, Wydział Gier i Ewidencji ŁZPS informuje,
że z przyczyn organizacyjnych zmianie ulegnie gospodarz V turnieju rundy zasadniczej
gr. II, tj.:
Grupa II
1.
2.
3.
4.

ŁKS Siatkówka Żeńska II Łódź
MKS „Skier-VIS” Skierniewice
UKS „Volley 34” Łódź
ŁMLKS „Łaskovia” Łask – gospodarz turnieju

Turniej zostanie rozegrany w dniu 19 lutego 2018 r. (poniedziałek) o godz. 16:00,
w hali sportowej Publicznego Gimnazjum nr 2 w Łasku, przy ul. Inki- Danuty
Siedzikówny 1 (dawniej ul. Berlinga 1), na dwóch sektorach jednocześnie.
Dzięki przedmiotowej zmianie i skróceniu czasu trwania w/w turnieju, możliwe
będzie rozegranie zawodów w dzień powszedni. Kolejność spotkań, pozostaje bez zmian.

AD 2/ Rozgrywki rundy zasadniczej młodziczek – korekta
Z powodu kolejnej nieobecności na zawodach (V turnieju rundy zasadniczej grupy
VII), zespołu „Budowlani” Łódź, Wydział Gier i Ewidencji Łódzkiego Związku Piłki
Siatkowej informuje, że podjął decyzję o wycofaniu zespołu z rozgrywek, zgodnie
z pkt 115.b Regulaminu Rozgrywek ŁZPS na sezon 2017/2018. W związku z tym dokonana
zostanie korekta w systemie rozgrywek, tj.:
a. z uwagi na zmniejszenie ilości zespołów w grupie VII oraz awansem zespołu UKS
Ozorków do grupy VI, zespoły które zajmą miejsca III – IV w grupie VI,
po V turnieju rundy zasadniczej spadają do grupy VII (turniej rozgrywany w dniu
11 lutego 2018 r. – zmiana terminu na wniosek zainteresowanych zespołów);
b. w związku z wycofaniem zespołu, począwszy od VI turnieju skorygowano również
system rozgrywek młodziczek, tj. (czcionką wytłuszczoną zaznaczono zmiany):
„Na podstawie klasyfikacji po VI – 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 IV spada do grupy III na I miejsce, a zespół
z miejsca I awansuje do grupy I – na IV miejsce;

 grupa III – zespół z miejsca IV spada do grupy IV na I miejsce, a zespół
z miejsca I awansuje do grupy II – na IV miejsce;
 grupa IV – zespół z miejsca IV spada do grupy V na I miejsce, a zespół
z miejsca I awansuje do grupy III – na IV miejsce;
 grupa V – zespół z miejsca IV spada do grupy VI na I miejsce, a zespół
z miejsca I awansuje do grupy IV – na IV miejsce;
 grupa VI – zespół z miejsca III spada do grupy VII na I miejsce, a zespół
z miejsca I awansuje do grupy V – na IV miejsce;
 grupa VII – zespół z miejsca I awansuje do grupy VI – na III miejsce.
Po każdym etapie klasyfikacja jest następująca:
 Miejsca I – IV uzyskują zespoły, które w grupie I zajęły miejsca I – IV;
 Miejsca V – VIII uzyskują zespoły, które w grupie II zajęły miejsca I – IV;
 Miejsca IX – XII uzyskują zespoły, które w grupie III zajęły miejsca I – IV;
 Miejsca XIII – XVI uzyskują zespoły, które w grupie IV zajęły miejsca I – IV;
 Miejsca XVII – XX uzyskują zespoły, które w grupie V zajęły miejsca I – IV;
 Miejsca XXI – XXIII uzyskują zespoły, które w grupie VI zajęły miejsca I – III;
 Miejsca XXIV – XXVI uzyskują zespoły, które w grupie VII zajęły miejsca
I – III.
Na podstawie klasyfikacji po każdym turnieju, zespoły zdobywają punkty wg
poniższej zasady:
 I miejsce – 27 pkt
 II miejsce – 26 pkt
 III miejsce – 25 pkt
 Każde następne miejsce otrzymuje 1 punkt mniej
 XXVI miejsce – 2 pkt.
c. zespół Budowlani Łódź nie zostanie ujęty w klasyfikacji końcowej oraz począwszy
od klasyfikacji V turnieju rundy zasadniczej.
Pozostałe sprawy organizacyjne i regulaminowe pozostają bez zmian.
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