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KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 7.1/2019/2020 
 

 

Treść: 1. Rozgrywki III Ligi Mężczyzn 
           2. Sprawy regulaminowe i organizacyjne 
 
Ad.1/ Rozgrywki III Ligi Mężczyzn 

 

a/ System rozgrywek 

System rozgrywek III Ligi Mężczyzn został opracowany na podstawie: 

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

13 czerwca 2019 r. 

- ustalenia przez Wydział Gier i Ewidencji ŁZPS, szczegółowego systemu w dniu  

2 września 2019 r. oraz losowania grup przeprowadzonego w dniu 9 września 2019 r. 

Do rozgrywek zgłosiło się 7 zespołów. System rozgrywek zostanie podzielony na 2 rundy:  

 

a.1 runda zasadnicza: 

Zespoły rozegrają między sobą rundę zasadniczą systemem „każdy z każdym”, mecz  

i rewanż. 
 

a.2 Finały Wojewódzkie: 

Zespół SMS PZPS IV Spała nie będzie uczestniczył w turnieju finałowym III Ligi 

Mężczyzn województwa łódzkiego. 

Do finałów awansują zespoły, które zajmą cztery najlepsze miejsca w klasyfikacji  

po rundzie zasadniczej, w której uwzględnione będą wyniki spotkań rozgrywanych  

z zespołem SMS PZPS IV Spała. Gospodarzem trzydniowego turnieju finałowego będzie 

zwycięzca rundy zasadniczej (poza zespołem SMS PZPS IV Spała).  

O klasyfikacji końcowej rozgrywek wojewódzkich w kategorii III Ligi Mężczyzn 

zadecydują wyniki turnieju finałowego oraz kolejno miejsca zajęte przez zespoły po rundzie 

zasadniczej. 

Zespoły, które w finale zajmą I i II miejsce zostaną zgłoszone do PZPS celem udziału 

w rozgrywkach o II Ligę Mężczyzn. 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. 

 

b. planowane terminy rozgrywek wojewódzkich i centralnych 

b.1.rozgrywki wojewódzkie: 

− runda zasadnicza – 12, 19 i 26 października, 9, 16, 23 i 30 listopada, 7, 14 i 21 

grudnia 2019 r. oraz 4 stycznia, 1, 15 i 29 lutego 2020 r. 

− turniej finałowy – 13–15 marca 2020 r.  

b.2. rozgrywki ogólnopolskie: 

− ćwierćfinały o wejście do II Ligi – 27–29 marca 2020 r., 

− półfinały o wejście do II Ligi – 17–19 kwietnia 2020 r., 

− finały o wejście do II Ligi – 8–10 maja 2020 r. 

 



  

c/ Wykaz klubów uczestniczących w rozgrywkach: 

 

1. KPS „Skra” II Bełchatów 

2. KS „Stal” Głowno 

3. WKS Wieluń 
4. LKS „LUKS” Dobroń 
5. SMS PZPS IV Spała 

6. „Volley Team” Żychlin 

7. KS „Wifama” Łódź 
 

d/Terminarz i rozkład spotkań eliminacyjnych 

 

    Nr meczu      I  RUNDA                   Nr meczu     II   RUNDA 
 

 12.10.2019 r.(sobota)  07.12.2019 r.(sobota) 

1. Stal – Wifama  22.  Wifama – Stal  

2. WKS – Volley Team 23. Volley Team – WKS  

3. LUKS – SMS PZPS IV 24. SMS PZPS IV – LUKS  

 

 19.10.2019 r.(sobota)  14.12.2019 r.(sobota) 

4. Volley Team – LUKS 25. LUKS – Volley Team 

5. Wifama – WKS 26. WKS – Wifama  

6. Skra II – Stal 27. Stal – Skra II  

 

 26.10.2019 r.(sobota)  21.12.2019 r.(sobota) 

7. WKS – Skra II 28. Skra II – WKS  

8. LUKS – Wifama 29. Wifama – LUKS  

9. SMS PZPS IV – Volley Team 30. Volley Team – SMS PZPS IV 

 

 09.11.2019 r.(sobota)  04.01.2020 r.(sobota) 

10. Wifama – SMS PZPS IV 31. SMS PZPS IV – Wifama  

11. Skra II – LUKS 32. LUKS – Skra II 

12. Stal – WKS 33. WKS – Stal  

 

 16.11.2019 r.(sobota)  01.02.2020 r.(sobota) 

13. LUKS – Stal 34. Stal – LUKS  

14. SMS PZPS IV – Skra II 35. Skra II – SMS PZPS IV 

15. Volley Team – Wifama 36. Wifama – Volley Team  

 

 23.11.2019 r.(sobota)  15.02.2020 r.(sobota) 

16. Skra II – Volley Team 37. Volley Team – Skra II 

17. Stal – SMS PZPS IV 38. SMS PZPS IV – Stal  

18. WKS – LUKS 39. LUKS – WKS  

 

 30.11.2019 r.(sobota)  29.02.2020 r.(sobota) 

19. SMS PZPS IV – WKS 40. WKS – SMS PZPS IV 

20. Volley Team – Stal 41. Stal – Volley Team  

21. Wifama – Skra II 42. Skra II – Wifama  

 

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 turnieju zobowiązany jest do powiadomienia nie później niż 14 dni przed 

zawodami o miejscu i godzinie ich rozpoczęcia: ŁZPS na adres e-mail:  

rozgrywki@siatka-lodzkie.pl oraz przeciwników – wykaz klubów i osób 

odpowiedzialnych za poszczególne zespoły, będzie przekazany zainteresowanym stronom. 

 

c/ zgodnie z § 7 pkt 86 Regulaminu Rozgrywek Łódzkiego Związku Piłki Siatkowej zespół 

KPS Skra II Bełchatów zobowiązany jest zgłosić do ŁZPS przed rozpoczęciem rozgrywek, 

nazwiska 10 najlepszych zawodników (tzw. trzon) oraz po I rundzie rozgrywek PLS, 

zweryfikowanej przez Organizatora rozgrywek listy zawodników, którzy nie będą 
uczestniczyć w rozgrywkach klasy wojewódzkiej w barwach tego samego klubu 

sportowego.  

 

d/ zespół SMS PZPS III Spała zwolniony zostaje z obowiązku zgłoszenia przed rozpoczęciem 

rozgrywek do ŁZPS nazwisk 10 najlepszych zawodników zespołów I-szo i II-go Ligowych, 

wynikającego z § 7 pkt 86. 

 

e/ zobowiązuje się wszystkie kluby uczestniczące w rozgrywkach III Ligi Mężczyzn do 

zgłoszenia zespołów w OSEKiZ w terminie do dnia 7 października br. (zgłoszenia 

formularza F-02 do zatwierdzenia).  

 

g/ 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, wymagane jest uzupełnienie następujących danych: 

 

g.1/  dla sztabu szkoleniowego (trenerzy, fizjoterapeuci oraz lekarze) – adresu email, 

telefonu i zdjęcia użytkownika; 

 

g.2/ dla zawodników – skanu deklaracji członkowskiej zawodnika (druk  

w załączeniu), zdjęcia oraz wymaganych danych m.in. adresu email, telefonu.  

 

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

zostaną dopuszczone do rozgrywek lub z nich wycofane. 

 

g/ w sprawach nieujętych w niniejszym komunikacie obowiązują regulacje zawarte  

w Regulaminie Rozgrywek ŁZPS oraz Komunikacie Organizacyjnym na sezon 2019/2020. 

 

h/ niniejszy komunikat oraz wszystkie następne dot. rozgrywek III Ligi Mężczyzn 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. 

 

 


