
 Łódź, dnia 5 września 2018 r. 

 

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 1.1/2018/2019 
 

Treść: 1. Rozgrywki wojewódzkie juniorek 
           2. Sprawy regulaminowe i organizacyjne 
 
Ad.1/ Rozgrywki wojewódzkie juniorek 

 

a/ System rozgrywek 

System rozgrywek wojewódzkich juniorek został opracowany na podstawie: 

- założeń ogólnych przyjętych przez Zarząd ŁZPS oraz na forum trenerów w dniu  

29 czerwca 2018 r. 

- ustalenia przez Wydział Gier i Ewidencji ŁZPS, szczegółowego systemu z podziałem 

na grupy w dniu 28 sierpnia 2018 r. oraz losowania grup przeprowadzonego w dniu  

3 września 2018 r. w obecności zainteresowanych trenerów. 

Do rozgrywek zgłosiło się 10 zespołów. System rozgrywek zostanie podzielony na 4 rundy:  

 

a.1 runda zasadnicza – I etap: 

Zespoły na podstawie klasyfikacji końcowej Juniorek z sezonu 2017/2018 zostaną 
rozstawione na 2 grupy 5-zespołowe:  

− grupa I – najlepsze 5 zespołów, które zgłosiły się do rozgrywek w bieżącym sezonie, 

tj.: Budowlani Łódź, MUKS „Dargfil” Tomaszów Mazowiecki, ŁKS Siatkówka 

Żeńska I Łódź, MUKS „ABiS SP 64” Łódź oraz EKS „Skra” Bełchatów 

− grupa II – kolejne 2 zespoły, tj.: UKS Ozorków i MUKS „Libero” Pajęczno oraz nowo 

zgłoszone zespoły, tj. Volley Team Żychlin, KS „Dziewiątka” Łódź i ŁKS Siatkówka 

Żeńska II Łódź 
Runda zasadnicza – I etap, zostanie rozegrana systemem „każdy z każdym” mecz i rewanż.  
 

a.2 runda zasadnicza – baraże: 

Po I etapie przeprowadzone zostaną baraże, na podstawie których, dokonane zostaną 
rotację pomiędzy grupami. Baraż w formie dwumeczu (w sobotę i niedzielę, piątek i niedziele 

lub piątek i sobota kolejno po sobie) zostanie rozegrany pomiędzy następującymi zespołami: 

− 5 zespół z grupy I z 1 zespołem z grupy II – zwycięzca baraży będzie brał udział  

w II etapie w grupie I na pozycji 5, przegrany w gr. II na pozycji 1; 

− 4 zespół z grupy I z 2 zespołem z grupy II – zwycięzca baraży będzie brał udział  

w II etapie w grupie I na pozycji 4, przegrany w gr. II na pozycji 2; 

O zwycięstwie baraży zadecyduje: 

– zespół posiadający lepszy stosunek wygranych setów do przegranych, łącznie  

z dwóch spotkań; 
– zespół posiadający lepszy stosunek wygranych małych punktów do przegranych, 

łącznie z dwóch spotkań; 
– jeżeli stosunek setów i małych punktów obu zespołów są jednakowe, rozegrany 

zostanie tzw. „złoty set”, który rozpocznie się 15 minut po zakończeniu drugiego 

spotkania, na tym samym boisku, na zasadach obowiązujących w piątym secie. 

Wówczas wszelkie sankcje zostają zachowane z poprzedzającego spotkania. 

“Złoty set” rozgrywany jest jak 5-ty, decydujący set, łącznie ze zmianą stron 

boiska po zdobyciu 8-ego punktu przez prowadzący zespół. Set wygrywa zespół, 

który zdobędzie co najmniej 15 punktów przy co najmniej dwupunktowym 

prowadzeniu.  



  

a.3 runda zasadnicza – II etap: 

Runda zasadnicza – II etap, zostanie rozegrana systemem „każdy z każdym” mecz  

i rewanż.  
 

a.4 Finały Wojewódzkie: 

Jeżeli w rozgrywkach nie będzie uczestniczył zespół posiadający zawodniczki w SMS 

Szczyrk, finał nie będzie rozegrany, a o klasyfikacji końcowej zadecydują wyniki spotkań  
po II etapie rundzie zasadniczej. 

Jeżeli w rozgrywkach będzie uczestniczył zespół posiadający zawodniczki w SMS 

Szczyrk do finału awansują 3 najlepsze zespoły grupy I po II etapie rundy zasadniczej oraz 

zespoły posiadające zawodniczki w SMS Szczyrk, które nie zakwalifikowały się do turnieju 

finałowego. W przypadku zakwalifikowania się do finału, wszystkich zespołów 

posiadających zawodniczki w SMS Szczyrk, z miejsce I – III, jako IV zespół w finale będzie 

uczestniczył zespół z IV miejsca grupy I. 

Finały zostaną rozegrane w formie jednego turnieju. Gospodarzem turnieju finałowego 

będzie zwycięzca I grupy, II etapu rundy zasadniczej. 
O klasyfikacji końcowej rozgrywek wojewódzkich w kategorii juniorek zadecydują 

wyniki turnieju finałowego oraz kolejno miejsc zajętych w rundzie zasadniczej  

w poszczególnych grupach. 

Do ćwierćfinałów Mistrzostw Polski Juniorek zostaną zgłoszone zespoły, które  

w województwie zajmą miejsca I – III. 

 

b. planowane terminy rozgrywek wojewódzkich i centralnych: 

b.1. rozgrywki wojewódzkie: 

− runda zasadnicza – I etap – 22, 23, 29 i 30 września, 6, 13, 20 i 27 października 

oraz 3 i 10 listopada 2018 r.; 

− runda zasadnicza – baraż – 16 – 18 listopada 2018 r.; 

− runda zasadnicza – II etap – 24 listopada, 1, 8, 15 i 22 grudnia 2018 r. oraz 5, 12, 

13, 19 i 26 stycznia 2019 r.; 

− turniej finałowy – 8–10 lutego 2019 r.; 

b.2. rozgrywki ogólnopolskie: 

− ćwierćfinały MP – 21–24 lutego 2019 r.; 

− półfinały MP – 15–17 marca 2019 r.; 

− finały MP – 10–14 kwietnia 2019 r. 

 

c. zawodniczki – uczestniczki rozgrywek 

W rozgrywkach juniorek uczestniczyć mogą wyłącznie zawodniczki urodzone  

w 2000 r. oraz młodsze, przy czym zgodnie  Komunikatem PZPS, w sezonie 2018/2019 

(zgodnie z wytycznymi MSiT): 

− w składzie zespołu od ćwierćfinałów do turnieju finałowego MP włącznie może być 
do 3 zawodniczek o rok młodszych;  

− w rozgrywkach wojewódzkich (do turnieju finałowego włącznie) dopuszcza się 
możliwość gry dla większej liczby zawodniczek rok młodszych.  

Od sezonu 2019/2020 nie będzie już to możliwe. 

 

 

 

 

 

 



  

d/ składy grup rundy zasadniczej – I etap 

 

                        Grupa I                              
1. Budowlani Łódź 
2. MUKS „Dargfil” Tomaszów Mazowiecki  

3. ŁKS Siatkówka Żeńska I Łódź 
4. MUKS „ABiS SP 64” Łódź 
5. EKS „Skra” Bełchatów 

 

                        Grupa II                                                         
1. UKS Ozorków 

2. MUKS „Libero” Pajęczno 

3. Volley Team Żychlin 

4. KS „Dziewiątka” Łódź 
5. ŁKS Siatkówka Żeńska II Łódź 
 

e/Terminarz i rozkład spotkań rundy zasadniczej – I etap 

 

    Nr meczu      I  RUNDA                   Nr meczu     II   RUNDA 
 

 22.09.2018 r.(sobota)  13.10.2018 r.(sobota) 

1. Dargfil – Skra  21. Skra – Dargfil  

2.  ŁKS SŻ I – ABiS SP 64 22. ABiS SP 64 – ŁKS SŻ I  

3. Libero – ŁKS SŻ II 23. ŁKS SŻ II – Libero  

4. Volley Team – Dziewiątka  24. Dziewiątka – Volley Team  

 

 23.09.2018 r.(niedziela)  20.10.2018 r.(sobota) 

5. Skra – ŁKS SŻ I 25. ŁKS SŻ I – Skra  

6. Budowlani – Dargfil  26. Dargfil – Budowlani  

7.  ŁKS SŻ II – Volley Team 27. Volley Team – ŁKS SŻ II 

8. UKS – Libero 28. Libero – UKS  

 

 29.09.2018 r.(sobota)  27.10.2018 r.(sobota) 

9. ŁKS SŻ I – Budowlani  29. Budowlani – ŁKS SŻ I 

10. ABiS SP 64 – Skra  30. Skra – ABiS SP 64 

11.  Volley Team – UKS 31. UKS – Volley Team 

12. Dziewiątka – ŁKS SŻ II 32. ŁKS SŻ II – Dziewiątka   

 

 30.09.2018 r.(niedziela)  03.11.2018 r.(sobota) 

13. Budowlani – ABiS SP 64 33. ABiS SP 64 – Budowlani  

14. Dargfil – ŁKS SŻ I 34. ŁKS SŻ I – Dargfil  

15. UKS – Dziewiątka  35. Dziewiątka – UKS  

16. Libero – Volley Team 36. Volley Team – Libero 

 

 06.10.2018 r.(sobota)  10.11.2018 r.(sobota) 

17. ABiS SP 64 – Dargfil 37. Dargfil – ABiS SP 64 

18. Skra – Budowlani 38. Budowlani – Skra  

19. Dziewiątka – Libero 39. Libero – Dziewiątka  

20. ŁKS SŻ II – UKS 40. UKS – ŁKS SŻ II  

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 juniorek do zgłoszenia 

zespołów w OSEKiZ w terminie do dnia 19 września br. – zgłoszenia formularza F-02 do 

zatwierdzenia.  

 

d/ zgodnie z § 7 pkt 83 Regulaminu Rozgrywek ŁZPS, zobowiązuje się zainteresowane 
kluby do przesłania wykazu zawodniczek uczących się w SMS Szczyrk (wg stanu na 
dzień 15 października 2018 r.), w terminie do dnia 20 października 2018 r., pod 
rygorem nieuwzględnienia zespołów tego klubu w turniejach finałowych.  
W przypadku zawodniczek uczących się w SMS Szczyrk, urodzonych w 2002 r.  

i młodszych, do określenia przez Klub w której kategorii wiekowej będzie uczestniczyć 
w/w zawodniczki w Finałach Wojewódzkich oraz Ćwierćfinałach i Półfinałach Mistrzostw 

Polski, w terminie do dnia 8 stycznia 2019 r. W sytuacji, gdy dany zawodniczka będzie 

uczestniczyć w kategorii Juniorek, nie obowiązuje prawo bezpośredniego awansu do 

Finałów Wojewódzkich, z tytułu posiadania zawodniczki uczącej się w SMS Szczyrk 

 

e/ Zgodnie z wejściem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) zmianie uległy niektóre funkcje systemu rejestracji 

zawodników. W związku z tym: 

 

e.1/  sztab szkoleniowy (trenerzy, fizjoterapeuci oraz lekarze) zobowiązani są do 

uzupełnienia adresu email, telefonu i zdjęcia użytkownika w formacie jpg (jpeg)  

o wymiarach 590px x 710px (pikseli) – system umożliwia wykadrowanie zdjęcia 

do zalecanego formatu. Dane te są sprawdzane na etapie dodawania 

użytkowników do sztabu zespołu i akceptacji formularza F02. Dotychczasowe 

zdjęcia pozostają bez zmian. Nowo wgrywane muszą być przygotowane tylko  

w tym formacie. 

 UWAGA: Dla członków sztabów wgranie poprawnego zdjęcia jest warunkiem 

koniecznym dodania do sztabu zespołu. System sprawdza, czy zdjęcie członka 

sztabu zostało wysłane na serwer. W przypadku braku fotografii członek sztabu 

zespołu zostaje usunięty z formularza F02 i nie można go dodać do F02. 

 

e.2/ wprowadzono obowiązek wprowadzenia do systemu skanu deklaracji 

członkowskiej zawodniczki. Osoby uprawnione do edycji zawodniczki (operator 

klubu, zawodnik) mogą wprowadzić deklarację tylko raz – nie mogą jej już 
edytować w późniejszym czasie. Zmiany deklaracji członkowskiej może dokonać 
tylko operator WZPS lub PZPS z odpowiednimi uprawnieniami. 

 UWAGA: Wprowadzenie deklaracji członkowskiej jest wymagane do 

zarejestrowania F02, zgłoszenia i zaakceptowania F02 dla zawodniczek poniżej 18 

roku życia.  

 



  

 Jak wprowadzić deklarację członkowską zawodniczki? 

 

 W karcie EDYCJI ZAWODNIKA wybieramy zakładkę DANE ZAWODNIKA i na 

samym dole karty znajdziecie Państwo wiersz z możliwością wprowadzenia 

reklamacji zawodnika. Maksymalny rozmiar pliku deklaracji: 2 megabajty (2Mb).  

Dozwolone typy plików skanów: jpg oraz pdf. Wzór deklaracji członkowskiej jest 

do pobrania w OSEKiZ w sekcji pliki do pobrania (oraz w załączeniu). 

Dotychczasowe druki Zobowiązania zawodników do przestrzegania przepisów 

oraz Deklaracji Członka Klubu, obowiązujące w ŁZPS, stają się nieaktualne. 

 

e.3/  od sezonu 2019 / 2020 zawodniczki w OSEKiZ będą musiały mieć uzupełnione 

zdjęcia użytkownika. Z uwagi na konieczność utrzymania poprawnego 

formatowania wydruków wprowadzono kontrolę formatu zdjęć użytkowników 

wgrywanych do systemu. Aktualnie wgrywane zdjęcie musi mieć wielkość 
590x710px i format JPG – system umożliwia wykadrowanie zdjęcia do 

zalecanego formatu. Dotychczasowe zdjęcia pozostają bez zmian.  

 UWAGA: W obecnym sezonie, w przypadku zawodniczek nie ma kontroli 

posiadania fotografii przy generowaniu formularza F02. Kontrola posiadania 

zdjęcia zostanie włączona w sezonie 2019/2020, jednak sugeruje się operatorom 

klubowym zamieszczenie zdjęcia już w tym sezonie.  

 

e/ kluby, które mają zaległości finansowe wobec ŁZPS, jeśli nie uregulują zaległości to nie 

zostaną dopuszczone do rozgrywek lub z nich wycofane. 

 

f/ w sprawach nieujętych w niniejszym komunikacie obowiązują regulacje zawarte  

w Regulaminie Rozgrywek ŁZPS oraz Komunikacie Organizacyjnym na sezon 2018/2019. 

 

g/ niniejszy komunikat oraz wszystkie dot. rozgrywek juniorek należy udostępnić sędziom 

głównym zawodów. 

 

 

 

 

 

Przewodniczący 
Wydziału Gier i Ewidencji ŁZPS 

 
Piotr Bilkowski 

 



  

1. Imię i nazwisko zawodnika / czki: ………………….………………………………….….……………………………………… 

 

Data urodzenia zawodnika / czki:           

 D D - M M - R R R R 

 

Nr PESEL :             

 

2. Miejsce urodzenia zawodnika/czki: .………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Adres zamieszkania zawodnika/czki:……………………………………………………………………………………………………………….………. 

4. Adres / y e-mail:  zawodnika/czki………………………………………………………………………………...……………......................……… 

  

opiekunów prawnych
1
: ……………………………………….…………………………………..……………………………….………...................…. 

5. Nr / y  telefonów kontaktowych: zawodnika/czki:………………………………………………………….….………..………….…..………… 

 opiekunów prawnych
1
 : ……………………………………….…….………………………………………………….………...............……..….……. 

Oświadczam/y * że: 

1. Wyrażam/y* zgodę na cosezonowe wydanie licencji  

2. Wyrażam /y*  zgodę na uprawianie piłki siatkowej w/w  zawodnikowi / czce w Klubie Sportowym : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

i udział w rozgrywkach organizowanych przez: Klub, Łódzki Związek Piłki Siatkowej i Polski Związek Piłki Siatkowej 

w Warszawie. 

3. Wyrażam/y* zgodę na udział w/w zawodnika / czki we wszystkich wyjazdach na mecze poza siedzibę klubu 

środkami transportu organizowanymi przez Klub.  

4. Wyrażam/y*  zgodę na umieszczenie, gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych i danych 

osobowych mojego dziecka / podopiecznego* w bazie danych Klubu Sportowego 

…………………………………………………………………………. i Rejestrze Zawodników  Polskiego Związku Piłki Siatkowej. 

5. Wyrażam/y* zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących udziału w/w zawodnika / czki w zajęciach  

i rozgrywkach  na podane wyżej adresy  e-mail. 

6. Wyrażam/y* zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka / podopiecznego* do celów związanych  

z promocją Klubu. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas 

treningów i meczów mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Klubu, wykorzystane w materiałach 

promocyjnych oraz publikowane w mediach. 

7. Oświadczam/y
*
, że zostałam/em* zostaliśmy

*
 poinformowana/ny/ni

*
 o prawach i obowiązkach zawodniczych 

oraz zasadach  i możliwościach zmiany barw klubowych.  

8. Zobowiązuję/my
*
 się do przestrzegania statutu Klubu, przepisów dyscyplinarnych oraz regulaminów Łódzkiego 

Związku Piłki Siatkowej  i Polskiego Związku Piłki Siatkowej. 

 



  

Stwierdzam, że znany mi jest Statut Klubu oraz przepisy i regulaminy obowiązujące w WZPS i PZPS, zobowiązuję 

się do sumiennego wypełniania obowiązków nałożonych na mnie.  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż: 

Administratorem Pani/Pana (syna/córki) danych osobowych jest Klub …………................................................... 

Dane będą wykorzystywane do prawidłowego przeprowadzenia rozgrywek piłki siatkowej oraz rejestracji  

w Ogólnopolskim Systemie Ewidencji Klubów i Zawodników. Ponadto niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy 

publikacji dotyczące wizerunku mojego Pani/Pana (syna/córki) , w szczególności plakaty, ulotki, bilboardy, foldery, 

inne drukowane materiały promocyjne, relacje i spoty telewizyjne, publikacje w gazetach i czasopismach, 

rozpowszechnianie w Internecie (w tym na portalach społecznościowych Facebook, Twitter, YouTube), itp.  

Posiada Pani/Pan (syna/córki) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia 

danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana (syna/córki) danych osobowych. W 

przypadku cofnięcia zgodny na przetwarzanie danych osobowych, dane zostaną przekazane do Archiwum 

Państwowego po 15 latach od wycofania zgody lub żądaniu usunięcia danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu 

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana (syna / córki / podopiecznego) - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.  

 

 

 

Data ………………………………………………………………… 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

czytelny podpis opiekuna/opiekunów* prawnych 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

czytelny podpis zawodniczki/zawodnika 

 

 

*- niepotrzebne skreślić. 

 


