
 

 Łódź, dnia 11 października 2018 r. 

 

 

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 3.4/2018/2019 
 

 
Treść:  1. Wyniki i tabele końcowe rozgrywek eliminacyjnych kadetek 
 2. Rozgrywki rundy zasadniczej kadetek  
 3. I turniej rundy zasadniczej kadetek 
 4. Sprawy regulaminowe i organizacyjne 
 
AD 1/ Wyniki i tabele końcowe rozgrywek eliminacyjnych kadetek 

 

Grupa A 
 

1. SL „Salos-Wodna” Łódź 4 4:0 

2. LUKS „Asik” Domaniewice 3 2:2 

3. INS-EL MKS 16 Łódź 2 0:4 

 

Grupa B 
 

1. ŁMLKS „Łaskovia” Łask 4 4:0 

2. LUKS „Czarni” Szczerców 3 2:2 

3. Tubądzin Volley MOSiR Sieradz 2 0:4  

 

Grupa C 
 

1. UKS „Volley 34” Łódź 5 5:3 166:133 

2. ŁKS Siatkówka Żeńska II Łódź 5 5:3 167:144 

3. UKS „Fuks” Sulejów 5 5:4 

4. UKS Ozorków 3 1:6 

 

Wyniki wszystkich spotkań zostały zweryfikowane zgodnie z protokółami.  

 

Ad.2/ Rozgrywki rundy zasadniczej kadetek 

 
Wydział Gier i Ewidencji Łódzkiego Związku Piłki Siatkowej niniejszym zawiadamia, 

że z rozgrywek kadetek w grupie zasadniczej wycofał się zespół MUKS „Juvenia” Rawa 
Mazowiecka. W jego miejsce nie został dokooptowany inny zespół. 

 

W związku z wycofaniem się zespołu, skorygowano również system rozgrywek 

kadetek, tj. (czcionką wytłuszczoną zaznaczono zmiany), tj.: 
Na podstawie klasyfikacji z sezonu 2017/2018 oraz po turniejach rundy eliminacyjnej, 

nastąpi podział na grupy rundy zasadniczej wg poniższego klucza: 

1. Grupa I – trzy najlepsze zespoły wg klasyfikacji końcowej w sezonie 2017/2018, które 

zgłosiły się do rozgrywek w bieżącym sezonie; 

2. Grupa II – kolejne trzy zespoły wg klasyfikacji końcowej w sezonie 2017/2018, które 

zgłosiły się do rozgrywek w bieżącym sezonie; 



 

3. Grupa III – kolejne dwa zespoły wg klasyfikacji końcowej w sezonie 2017/2018, 

które zgłosiły się do rozgrywek w bieżącym sezonie oraz jeden zespół, który  
w rundzie eliminacyjnej zajął miejsce I, z najlepszym stosunkiem setów (ew. 
małych punktów); 

4. Grupa IV – pozostałe zespoły, które zajęły w grupach eliminacyjnych miejsca I 
oraz jeden zespół, który w rundzie eliminacyjnej zajął miejsce II, z najlepszym 
stosunkiem setów (ew. małych punktów); 

5. Grupa V – pozostałe zespoły, które zajęły w grupach eliminacyjnych miejsca II 
oraz zespół, który w rundzie eliminacyjnej zajął miejsce III, z najlepszym 
stosunkiem setów (ew. małych punktów); 

6. Grupa VI – pozostałe zespoły, które zajęły w grupach eliminacyjnych miejsca III 
oraz zespół, który zajął miejsce IV. 

Runda zasadnicza składać się będzie z siedmiu turniejów, każdy rozgrywany będzie 
systemem pucharowym, tj. w pierwszej kolejności spotkanie pomiędzy zespołami z poz. 
1 – 4 oraz 2 – 3, następnie pomiędzy zespołami przegranymi i zwycięskimi.  

W turniejach rundy zasadniczej spotkania rozgrywane będą do 2 wygranych setów (za 

wygrane spotkanie zespół otrzymuje 2 pkt., za przegrane 1 pkt., a za spotkanie 

zweryfikowane jako walkower 0 pkt), przy czym w przypadku wyniku 2:0, rozgrywany 

będzie 3 set Tie-break do 15 punktów, który nie będzie brany pod uwagę w ogólnym wyniku 

spotkania oraz udziału zawodniczki w spotkaniu przy weryfikacji ekwiwalentów za 

wyszkolenie zawodniczek. W przypadku rezygnacji obu trenerów z dodatkowego seta, przed 

rozpoczęcie spotkania, w przypadku wyniku 2:0 trzeci set nie będzie rozgrywany. 

Spotkania w grupach zostaną rozegrane w następującej kolejności: 

− I mecz – pomiędzy zespołem gospodarzy a zespołem którego siedziba jest 

zlokalizowana najbliżej miejsca rozgrywania zawodów; 

− II mecz – pomiędzy zespołami przyjezdnymi; 

− III mecz – pomiędzy drugim zespołem przyjezdnym a zespołem gospodarzem. 

Na podstawie klasyfikacji po I – VI turnieju, następuje rotacja pomiędzy grupami tworząc 

grupy następnych turniejów, wg poniższej zasady:  

1. grupa I – zespół z miejsca III spada do grupy II na pozycję 1; 

2. grupa II – zespół z miejsca III spada do grupy III na 1 pozycję, a zespół  

z miejsca I awansuje do grupy I – na 3 pozycję; 
3. grupa III – zespół z miejsca III spada do grupy IV na 1 pozycję, a zespół  

z miejsca I awansuje do grupy II – na 3 pozycję; 
4. grupa IV – zespół z miejsca III spada do grupy V na 1 pozycję, a zespół  

z miejsca I awansuje do grupy III – na 3 pozycję; 
5. grupa V – zespół z miejsca III spada do grupy VI na 1 pozycję, a zespół  

z miejsca I awansuje do grupy IV – na 3 pozycję; 
6. grupa VI – zespół z miejsca I awansuje do grupy VI – na 3 pozycję. 

Po każdym etapie klasyfikacja jest następująca: 

1. Miejsca I – III uzyskują zespoły, które w grupie I zajęły miejsca I – III; 

2. Miejsca IV – VI uzyskują zespoły, które w grupie II zajęły miejsca I – III; 

3. Miejsca VII – IX uzyskują zespoły, które w grupie III zajęły miejsca I – III; 

4. Miejsca X – XII uzyskują zespoły, które w grupie IV zajęły miejsca I – III; 

5. Miejsca XIII – XV uzyskują zespoły, które w grupie V zajęły miejsca I – III; 

6. Miejsca XVI – XVIII uzyskują zespoły, które w grupie VI zajęły miejsca I – III. 

 

 



 

Na podstawie klasyfikacji po każdym turnieju, zespoły zdobywają punkty wg poniższej 

zasady: 

i. I miejsce – 18 pkt, 
ii. II miejsce – 17 pkt, 

iii. III miejsce – 16 pkt, 
iv. Każde następne miejsce otrzymuje 1 punkt mniej, 

v. XVIII miejsce – 1 pkt. 

 

Pozostałe sprawy regulaminowe pozostają bez zmian. 

 

AD 3/ I turniej rundy zasadniczej kadetek 

 

termin i skład grup I turnieju rundy zasadniczej  

Zgodnie z komunikatem rozgrywek wojewódzkich nr 3.1/2018/2019 z dnia 10 września  

2018 r. pkt. 1.a.2 oraz 1.b.1 oraz pkt. 2 niniejszego komunikatu, turniej zostanie rozegrany  

w dniu: 

 

21 października 2018 r. (niedziela), 
 
natomiast skład grup I turnieju rundy zasadniczej przedstawia się następująco: 

 

                        Grupa I                                                   
 

1. MUKS „Dargfil” Tomaszów Mazowiecki – gospodarz turnieju 

2. UKS „Lider” Konstantynów Łódzki 

3. MUKS „ABiS SP 64” Łódź 
Kolejność spotkań: 1–3, 3–2, 2–1 

 
                        Grupa II                                                   
 

1. ŁKS Siatkówka Żeńska I Łódź 
2. UKS „Czwórka” Aleksandrów Łódzki 

3. MKS „Skier-VIS” Skierniewice – gospodarz turnieju  
Kolejność spotkań: 3–1, 1–2, 2–3 

 
                        Grupa III                                                    
 

1. UKS AS Zduńska Wola 

2.2.2.2. EKS „Skra” Bełchatów – gospodarz turnieju 
3. SL „Salos-Wodna” Łódź 

Kolejność spotkań: 2–1, 1–3, 3–2  
 

                        Grupa IV                                                    
 

1. ŁMLKS „Łaskovia” Łask – gospodarz turnieju 
2. UKS „Volley 34” Łódź 
3. ŁKS Siatkówka Żeńska II Łódź 

Kolejność spotkań: 1–3, 3–2, 2–1 
 

 



 

 

                        Grupa V                                                    
 

1. LUKS „Asik” Domaniewice – gospodarz turnieju 
2. LUKS „Czarni” Szczerców 

3. UKS „Fuks” Sulejów 

Kolejność spotkań: 1–3, 3–2, 2–1 
 

                        Grupa VI                                                    
 

1. INS-EL MKS 16 Łódź 
2. Tubądzin Volley MOSiR Sieradz 

3. UKS Ozorków – gospodarz turnieju 
Kolejność spotkań: 3–1, 1–2, 2–3 

 

Ad. 4/ Sprawy regulaminowe i organizacyjne 

 

a/ w sprawach nieujętych w niniejszym komunikacie obowiązują regulacje zawarte  

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

poprzednich Komunikatach Rozgrywek dot. kategorii Kadetek. 

 

b/ niniejszy komunikat oraz wszystkie następne dot. rozgrywek kadetek należy udostępnić 
sędziom głównym zawodów. 

 

 

 

Przewodniczący 
Wydziału Gier i Ewidencji ŁZPS 

 
Piotr Bilkowski 


