Łódź, dnia 20 grudnia 2017 r.

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8.1/2017/2018
Treść: 1. Rozgrywki III Ligi Kobiet
2. Sprawy regulaminowe i organizacyjne
Ad.1/ Rozgrywki III Ligi Kobiet
a/ System rozgrywek
System rozgrywek III Ligi został opracowany na podstawie:
- założeń ogólnych przyjętych przez Zarząd ŁZPS oraz na forum trenerów w dniu
21 czerwca 2017 r.
- ustalenia przez Wydział Gier i Ewidencji ŁZPS, szczegółowego systemu z podziałem
na grupy w dniu 21 sierpnia 2017 r. oraz losowania grup przeprowadzonego w dniu
31 sierpnia 2017 r. w obecności zainteresowanych trenerów.
Do rozgrywek zgłosiły się 3 zespoły (zespoły ŁKS Siatkówka Żeńska Łódź, UKS
„Czwórka Aleksandrów Łódzki oraz MUKS „ABiS SP 64” Łódź wycofały się z rozgrywek).
System rozgrywek zostanie podzielony na 2 rundy:
a.1 runda zasadnicza:
Zespoły rozegrają miedzy sobą rundę zasadniczą systemem „każdy z każdym”, mecz
i rewanż.
a.2 runda finałowa:
Finały zostaną rozegrane w formie jednego turnieju jednodniowego, pomiędzy
wszystkimi trzema zespołami, którego gospodarzem będzie zwycięzca rundy zasadniczej.
Kolejność spotkań zespołów, które po rundzie zasadniczej zajęły:
 godz. 10:00 – I miejsce – III miejsce;
 godz. 14:00 – III miejsce – II miejsce;
 godz. 18:00 – II miejsce – I miejsce.
We wszystkich etapach rozgrywek III Ligi Kobiet obowiązuje następująca 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.
Zespoły, które w finale zajmą I i II miejsce zostaną zgłoszone do PZPS celem udziału
w rozgrywkach o II Ligę Kobiet. Jeżeli któryś z tych zespołów zrezygnuje z udziału
w rozgrywkach o II ligę – WGiE może zgłosić kolejny zespół, który ma szansę udziału
w rozgrywkach, o ile będą wolne miejsca.
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b. planowane terminy rozgrywek wojewódzkich i centralnych
b.1.rozgrywki wojewódzkie:
− runda zasadnicza – 12 stycznia – 24 marca 2018 r.
− finał wojewódzki – 7 kwietnia 2018 r.
b.2. rozgrywki ogólnopolskie:
− półfinały o wejście do II Ligi – 27 – 29 kwietnia 2018 r.,
− finały o wejście do II Ligi – 18 – 20 maja 2018 r.
c/ Wykaz klubów uczestniczących w rozgrywkach:
1. SKS „Strat” Łódź
2. UKS Ozorków
3. UKS „Lider” Konstantynów Łódzki
d/Terminarz i rozkład spotkań rundy zasadniczej
Nr meczu

I RUNDA

1.

12.01.2018 r. (piątek)
UKS – Lider

Nr meczu

II RUNDA

1a.

10.03.2017 r. (sobota)
Lider – UKS

2.

17.02.2018 r. (sobota)
Start – UKS

2a.

17.03.2018 r. (sobota)
UKS – Start

3.

24.02.2018 r. (sobota)
Lider – Start

3a.

24.03.2018 r. (sobota)
Start – Lider

Wyniki spotkań będą podawane na stronie www.siatka-lodzkie.pl
AD 2/ Sprawy regulaminowe i organizacyjne
a/ zgodnie z Regulaminem Rozgrywek ŁZPS w uzasadnionych przypadkach WGiE zastrzega
możliwość: zmiany terminów meczów, turniejów, składów grup oraz gospodarzy turniejów.
b/ klub – gospodarz meczu /turnieju/ zobowiązany jest do powiadomienia nie później niż 14
dni przed zawodami o miejscu i godzinie ich rozpoczęcia: ŁZPS oraz przeciwników.
c/

zobowiązuje się wszystkie kluby uczestniczące w rozgrywkach III Ligi
do zgłoszenia zespołów w OSEKiZ w terminie do dnia 8 stycznia 2018 r. – zgłoszenia
formularza F-02 do zatwierdzenia.

d/ w przypadku zakwalifikowanie się zespołu UKS „Lider” Konstantynów Łódzki do turnieju
Półfinałowego Mistrzostw Polski Juniorek oraz w przypadku udziału w w/w rozgrywkach
tych samych zawodniczek, klub będzie mógł przełożyć spotkanie z urzędu, na termin
uzgodniony z przeciwnikami. Jeżeli kluby nie dojdą do porozumienia w sprawie
przełożenia terminu meczu z urzędu, ostateczną decyzję podejmie WGiE.
e/ kluby, które mają zaległości finansowe wobec ŁZPS, jeśli nie uregulują zaległości to nie
zostaną dopuszczone do rozgrywek lub z nich wycofane.
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f/ w sprawach nieujętych w niniejszym komunikacie obowiązują regulacje zawarte
w Regulaminie Rozgrywek ŁZPS oraz Komunikacie Organizacyjnym na sezon 2017/2018.
g/ niniejszy komunikat oraz wszystkie następne dot. rozgrywek III Ligi należy udostępnić
sędziom głównym zawodów.

Przewodniczący
Wydziału Gier i Ewidencji ŁZPS
Piotr Bilkowski

