
KOMUNIKAT ROZGRYWEK O MISTRZOSTWO WOJ. ŁÓDZKIEGO KINDER + SPORT CHŁOPCÓW NR
1ch/13/14

Do Mistrzostw Kinder + Sport w województwie łódzkim zgłosiły się 53 zespoły dwójek, 17 zespołów 
trójek oraz 13 zespołów czwórek. Rozgrywki zostały podzielone na 3 etapy:

- Turnieje eliminacyjne „Dwójki i Trójki”: 
        -  (13.04.2014 r.  dla Rejonu II  - SMS Łódź  ul. Milionowa 12,  
        -  (26.04.2014 r.  dla Rejonu I  - Tomaszów Maz.),
        -  (11.05.2014 r. „Czwórki” - Łódź),
- Turnieje półfinałowe  „Dwójki i Trójki”: 

- (10.05.2014 r.)
- Turniej finałowy „Dwójki i Trójki”: 

-  (17.05.2014 r. „Dwójki” i „Trójki”)
-  (18.05.2014 r. „Czwórki”)
(Terminy mogą ulec zmianie)

I FAZA - ELIMINACJE

Faza eliminacyjna została dwójek i trójek została podzielona na dwie osobne grupy rejonowe
„Dwójki”

Rejon I – Tomaszów Maz. Rejon II - Łódź
SP Dąbrowa n. Czarną (1 zesp.) KS Wifama Łódź (7 zesp.)
MUKS Jedynka Rawa Maz. (8 zesp.) UKS SMS Łódź (3 zesp.)
ATS Tomaszów Maz. (1 zesp.) MKS Bzura Ozorków (6 zesp.)
Lechia-Joker Tomaszów Maz. (5 zesp.) UKS Korona Bełchatów (2 zesp.)
KS Lechia-SP 10 Tomaszów Maz. (5 zesp.) MUKS Libero Pajęczno (3 zesp.)
SP 12 Tomaszów Maz. (2 zesp.) UKS Buczek (1 zesp)
Bąku Volley School (5 zesp.) SP 2 Żychlin (4 zesp.)
RAZEM: 27 zespoły dwójek RAZEM: 26 zespoły dwójek

W każdej grupie rejonowej dwójki rywalizować będą w sześciu grupach po 5 (lub 4) zespołów 
systemem „każdy z każdym”. Z każdej grupy do turnieju półfinałowego awansują po 2 zespoły z 
każdej grupy.

„Trójki”

Rejon I – Tomaszów Maz. Rejon II - Łódź
Lechia - Joker Tomaszów Maz. (3 zesp.) KS Wifama Łódź (1 zesp.)
KS Lechia – SP 10 Tomaszów Maz. (3 zesp.) MOS MUKS Siatkarz Wieluń (1 zesp.)
MUKS Jedynka Rawa Maz. (2 zesp.) UMKS Tuszyn (1 zesp.)
KS Lechia – SP 12 Tomaszów Maz. (1 zesp.) MKS Bzura Ozorków (1 zesp.)

- MUKS Libero Pajęczno (3 zesp.)
- ZSP Rząśnia (1 zesp.)

RAZEM: 9 zespołów trójek RAZEM: 8 zespołów trójek
Trójki rywalizować będą systemem „każdy z każdym” w swoich grupach rejonowych. Z każdego rejonu
awansuje 6 najlepszych zespołów do turnieju półfinałowego



„Czwórki”

Do rozgrywek zespołów czteroosobowych zgłosiło się 12 zespołów :
- MUKS Juvenia Rawa Maz. (1 zesp.)
- KS Lecha – SP 12 Tomaszów Maz. (2 zesp.)
- SP 2 Żychlin (2 zesp.)
- MUKS Libero Pajęczno (1 zesp.)
- KS Lechia – SP 10 Tomaszów Maz. (1 zesp.)
- KS Wifama Łódź (2 zesp.)
- MUKS Jedynka Rawa Maz. (2 zesp.)
- ZSP Rząśnia (1 zesp.)
- SP Dąbrowa n. Czarną (1 zesp.)
RAZEM: 13 zespołów czwórek

Faza eliminacyjna czwórek to jeden turniej dla całego województwa (rozgrywany w innym dniu niż 
dwójki i trójki). Zespoły podzielone zostaną na dwie grupy po 6 zespołów i 7 zespołów, zagrają 
systemem „każdy z każdym”. Do turnieju finałowego awansują po 4 zespoły z każdej grupy.

II FAZA - PÓLFINAŁ

„Dwójki” i „Trójki” rozegrają jeden turniej półfinałowy w jednym dniu. 

24 zespoły „dwójek” zostaną rozstawione po turnieju eliminacyjnym do czterech grup po 6 zespołów 
oraz rozegrają systemem „każdy z każdym”. Dwa najlepsze zespoły z każdej grupy awansuje do 
turnieju finałowego.

12 zespołów „trójek” wyłonionych w turniejach eliminacyjnych zostanie rozstawionych do dwóch 
grup (w każdym po 6 zespołów), gdzie rozegrają mecze systemem „każdy z każdym”. Do turnieju 
finałowego awansuje po cztery zespoły z każdej grupy. 

Nie ma turnieju półfinałowego czwórek

III FAZA – FINAŁ WOJEWÓDZTWA

Finał Województwa Łódzkiego „Dwójki” i „Trójki” rozegrają następującym systemem:

Osiem zespołów wyłonionych z turnieju półfinałowego zostaną rozstawione do dwóch grup po cztery 
zespoły i zagrają systemem „każdy z każdym”. Czwarte miejsca z grup zagrają o VII miejsce, trzecie 
miejsca z grup zagrają o V miejsce, natomiast pierwsze i drugie miejsca zagrają półfinał „na krzyż”, 
czyli pierwsze z gr. A z drugim z gr. B oraz pierwsze z gr. B z drugim z gr. A. Przegrani tych półfinałów 
zagrają o III miejsce, a zwycięzcy zagrają o I miejsce. Do Turnieju Ogólnopolskiego o Mistrzostwo 
Kinder + Sport awansują po 3 zespoły z każdej kategorii.



Finał województwa Łódzkiego „czwórki” rozegrają następującym systemem:

Osiem zespołów, które wyłonione zostały po turnieju eliminacyjnym, zostaną rozstawione do dwóch 
grup 4-zespołowych, gdzie rozegrają mecze systemem „każdy z każdym”. Czwarte miejsca zagrają o VII
pozycję.  Trzecie miejsca z grup zagrają o V miejsce, natomiast pierwsze i drugie miejsca zagrają 
półfinał „na krzyż”, czyli pierwsze z gr. A z drugim z gr. B oraz pierwsze z gr. B z drugim z gr. A. Przegrani
tych półfinałów zagrają o III miejsce, a zwycięzcy zagrają o I miejsce. Do Turnieju Ogólnopolskiego o 
Mistrzostwo Kinder + Sport awansują 3 pierwsze zespoły.

SPRAWY ORGANIZACYJNE

Wszystkie mecze rozegrane zostaną zgodnie z przepisami Minisiatkówki, które są dostępne na stronie 
ŁZPS (www.siatka-lodzkie.pl) wraz z aktualizacją przepisów z dn. 03.03.2014r (także dostępną na w/w 
stronie) (także z przepisem 7.1 „Mecz rozgrywany jest w formie dwóch setów do 11 punktów przy 
zachowaniu różnicy 2 punktów (np. 11:9; 12:10).W przypadku remisu rozgrywany jest 3 set do 11 przy
zachowaniu różnicy 2 punktów (11:9).” )

Zespoły w grupach eliminacyjnych będą rozstawiane zgodnie z hierarchią – pierwszy zespół danego 
klubu, jako najsilniejszy, każdy następny, jako potencjalnie słabszy – zapobiegnie to wykluczaniu się 
silnych zespołów w pierwszych fazach rozgrywek.

Nie ma możliwości zgłaszania kolejnych zespołów.

Podział grup i klucz awansu do kolejnych etapów rozgrywek oraz miejsce rozgrywania spotkań 
podany będzie w następnym komunikacie, który zostanie wywieszony najpóźniej 31.03.14)

Uwaga!!!  -  prosimy trenerów – opiekunów zespołów o sprawdzenie 
zgłoszonych zespołów. W przypadku braku zgłoszonego zespołu prosimy o 
kontakt z sędz. głównym p. Pawłem Krydą.

Opracował we współpracy z ŁZPS
Koordynator projektu – Krzysztof Domagała

Sędzia Główny rozgrywek – Paweł Kryda (pkryda@tlen.pl)

http://www.siatka-lodzkie.pl/

