
Komunikat 4.01 / 2018 

 

KINDER + SPORT Woj. Łódzkie 2018 
 

 „4” dziewcząt (na dzień 07.05.2018r.) 

  
 

1. Eliminacje –podział na grupy. 

2. Półfinał i finał – podział na grupy. 

3. Wymagane dokumenty. 

4. Terminy turniejów. 

5. Dodatkowe informacje.  

 

 
 
 

Ad. 1 Eliminacje – podział na grupy. 
 

Południe A B C 

1 WKS Siatkarz I UKS AS CZARNI I 

2 KORONA  WKS Siatkarz II WKS Siatkarz III 

3 CZARNI II CZARNI III „10” Tomaszów 

4 ŁASKOVIA AS SKRA  CZARNI IV 

5 LIBERO    

 

Centrum D E F 

1 LIDER I 
Czwórka-
Volley34 I 

LIDER II 

2 INS-EL MKS 16  ŁKS SŻ I LIBERO VIP  

3 ŁKS II SKIER-VIS SP 91 

4 MMKS Łęczyca UKS Ozorków 
Czwórka-

Volley34 II 

5 SP137 Łódź UMKS Tuszyn  

 
 
*Awans uzyskają po dwa zespoły z każdej grupy eliminacyjnej, z kolejno:  

-  większą ilością punktów; 

-  wyższym ilorazem zdobytych do straconych setów; 

-  wyższym ilorazem zdobytych do straconych małych punktów.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Ad. 2 Półfinał i finał – podział na grupy. 

 

Półfinał 

 

 G H I 

1 1D 1E 1F 

2 2F 2D 2E 

3 1C 1B 1A 

4 2A 2C 2B 

 
*Awans uzyskają po dwa zespoły z każdej grupy eliminacyjnej, z kolejno:  

-  większą ilością punktów; 

-  wyższym ilorazem zdobytych do straconych setów; 

-  wyższym ilorazem zdobytych do straconych małych punktów 

oraz dwa zespoły z miejsc trzecich, z wyższym ilorazem zdobytych do straconych małych 

punktów.   

 
 

 

Finał 

 

 J K 

1 1G 1H 

2 2I 1I 

3 2H 2G 

4 Pierwszy zespół   
z miejsc „3” 

Drugi zespół  
z miejsc „3” 

 
W finale zespoły zagrają w każdej grupie mecz każdy z każdym. 

Miejsca I – IV to rozegrane mecze 1J – 2K oraz 2J – 1K. Zwycięzcy zagrają mecz o I miejsce, 

przegrani mecz o III miejsce.  

Miejsca V – VIII to rozegrane mecze 4J – 4K o miejsce VII oraz 3K – 3J o miejsce V. 

 

Ad. 3 Wymagane dokumenty. 
 

 Szczegółowy formularz zgłoszeniowy zawierający imię, nazwisko, rok urodzenia zawodników 
należy przekazać sędziemu głównemu na turnieju eliminacyjnym. Jeden druk powinien 
odpowiadać składowi jednego zespołu. 
  
 Zgoda rodziców/opiekunów do udziału zawodnika w turnieju, którą należy przekazać 
sędziemu głównemu na turnieju eliminacyjnym. Zgody wypełniają tylko osoby, które nie brały 
udziału w tegorocznej edycji Ligi Mini Siatkówki Województwa Łódzkiego  
2018! 
Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych muszą dostarczyć wszyscy 
uczestnicy turnieju KINDER+SPORT.  
 



 Legitymacja szkolna lub inny dokument potwierdzający tożsamość zawodnika 
 

 

Ad. 4 Terminy turniejów.  
 
Eliminacje: 
13.05.2018r. Południe – WKS, Wieluń ul. Częstochowska 35 (hala WOSIR).  
Godzina 13:00.  
12.05.2018r. Centrum – LIDER, Konstantynów Ł. ul. Sadowa 5/7. 
Godzina 14:00. 
 
Półfinał: 
20.05.2018r. – Zostanie podane w następnym komunikacie. 
 
Finał: 
03.06.2018r. – LIDER, Konstantynów Ł. ul. Sadowa 5/7. Godzina 10:00 
 
 
Ad.5 Dodatkowe informacje.  
 
 W grupach do 5 zespołów gramy według przepisów (2 sety do 15 punktów, tie-break do 11 punktów). 

W grupach 6 i więcej zespołowych  1 set do 20 punktów; 

 Jeżeli sędzia główny nie otrzyma wszystkich wymaganych dokumentów (WYDRUKOWANYCH 

i podpisanych odpowiednio przez trenera lub rodziców) upoważniających do startu w 

rozgrywkach KINDER+SPORT to nie zostanie dopuszczony do turnieju;  

 Przy boisku mogą przebywać tylko zawodnicy i trener. W przypadku, gdy przy boisku 

będą przebywać rodzice mecz zostanie przerwany i wznowiony po opuszczeniu przez 

prawnych opiekunów pola gry; 

 Punktacja turniejowa: 2 – zwycięstwo, 1 – przegrana; 

 Jeżeli kilka zespołów nie stawi się na zawody sędzia główny ma prawo do zmiany 

podziału zespołów na grupy (dotyczy tylko turnieju eliminacyjnego); 

 Uczestnicy powinni być ubezpieczeni we własnym zakresie.  

 

 

Pytania proszę kierować: 
 
na adres e-mail: jwlazlik@siatka-lodzkie.pl lub 
telefonicznie 506 – 665 – 838 

 

Ze sportowym pozdrowieniem, 
Jakub Wlaźlik – Koordynator projektu KINDER+SPORT 

Wydział Gier i Ewidencji ŁZPS 

mailto:jwlazlik@siatka-lodzkie.pl

