
                  KOMUNIKAT 3.01 2018/2019 

             
LIGA MINI SIATKÓWKI      

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2019 

„4” chłopców 
 

1. System rozgrywek oraz podział uczestników na grupy rozgrywkowe. 
2. System punktacji. 
3. Termin i miejsce rozgrywek. 
4. Dodatkowe informacje dotyczące rozgrywek. 

 
 Ad.1. System rozgrywek oraz podział na grupy. 

Tegoroczna pierwsza edycja Ligi zostanie rozegrana w systemie 5 turniejów (runda eliminacyjna, 
rundy zasadnicze, finał) w którym uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy terytorialne: 
Północ oraz Południe. 

Runda eliminacyjna nie jest wliczana do ogólnej klasyfikacji punktowej. Jej celem jest przydział 
zespołów do odpowiednich grup.  

Runda Zasadnicza: 

To 2 turnieje, w których uczestnicy grają w grupach określonych następująco: 

Pierwszy turniej rundy zasadniczej: 

- grupa południe 
zwycięzcy grup oraz jedno miejsce 2 (z wyższym ilorazem małych punktów zyskanych do straconych) 
z każdej grupy eliminacyjnej tworzą pierwszą grupę. 
Pozostałe drugie miejsca 2 i dwa miejsca z miejsc 3 (z wyższym ilorazem małych punktów zyskanych 
do straconych) tworzą drugą grupę. 
Pozostałe miejsce 3 oraz miejsca 4 tworzą grupę trzecią. 
- grupa północ  
zwycięzcy grup oraz dwa miejsca 2 (z wyższym ilorazem małych punktów zyskanych do straconych) z 
każdej grupy eliminacyjnej tworzą pierwszą grupę. 
Pozostałe drugie miejsce 2, miejsca z miejsc 3 oraz jedno miejsce 4 (z wyższym ilorazem małych 
punktów zyskanych do straconych) tworzą drugą grupę. 
Pozostałe miejsca 4 oraz miejsca 5 tworzą grupę trzecią. 

Po każdym turnieju awans do grupy wyższej uzyska 1 zespół z grupy niższej oraz 1 zespół spada z 
grupy wyższej do grupy niższej. 



Półfinał: 

Awans do półfinału uzyska po 6 zespołów z największą ilością punktów po ostatnim turnieju rundy 
zasadniczej, z każdej grupy terytorialnej. 

Półfinał zostanie rozegrany systemem trzech grup po cztery zespoły. 
    
Finał: 
 
Do finału wojewódzkiego awansuje następująca ilośd zespołów : 
Po 2 pierwsze zespoły z każdej półfinałowej grupy + dwa miejsca 3 z lepszym ilorazem małych 
punktów zdobytych / straconych. 

 
 

 

Eliminacje – podział na grupy: 

Północ: 

„4” A B C 
1 

BZURA I Ozorków 
Krótka Piłka I 

Łódź 
WIFAMA I Łódź 

2 SP 91 III Łódź WIFAMA II Łódź SP 91 I Łódź 

3 KONTRA Łódź SP 91 II Łódź SP 137 II Łódź 

4 
SP 137 I Łódź 

VOLLEYTEAM I 
Żychlin 

VOLLEYTEAM II 
Żychlin 

5 Krótka Piłka II 
Łódź 

 
BZURA II Ozorków  

Południe:  

„4” D E F 
1 SP 13 Lechia I 

Tomaszów Maz. 
KORONA 

Bełchatów 
WKS SIATKARZ I 

Wieluo 

2 WKS SIATKARZ III 
Wieluo 

WKS SIATKARZ II 
Wieluo 

SP 13 Lechia II 
Tomaszów Maz. 

3 SPS SP 12 II 
Tomaszów Maz. 

KS LECHIA-ATS 
Tomaszów Maz. 

SP 10 Lechia 
Tomaszów Maz. 

4 SPS  
Zduoska Wola 

SOS SP 12 I 
Tomaszów Maz. 

LIBERO Pajęczno 

 

 

 Ad.2. System punktacji w turniejach rundy zasadniczej. 

Turnieje rundy zasadniczej będą podlegały punktacji w każdej grupie terytorialnej analogicznie do 
systemu znanego z młodzików i młodziczek:  

1 miejsce – Ilośd punktów odpowiadająca liczbie zespołów w grupie terytorialnej 
2 miejsce – Ilośd punktów odpowiadająca liczbie zespołów w grupie terytorialnej - 1 
3 miejsce – Ilośd punktów odpowiadająca liczbie zespołów w grupie terytorialnej -2 



... 
Przedostatnie miejsce  – 2 punkty 

Ostatnie miejsce – 1 punkt  
 
Klasyfikacja będzie prowadzona w każdej grupie terytorialnej osobno ale łącznie dla wszystkich grup 
np. Grupa A otrzymuje punkty 18-15, Grupa B 14-11 zależnie od zajętych miejsc po turnieju.  
 
W przypadku równej ilości punktów po drugim turnieju rundy zasadniczej zespół zostanie 
sklasyfikowany na miejscu wyższym, gdy: 
- jego iloraz małych punktów zdobytych do straconych będzie wyższy (liczony łącznie ze wszystkich 
turniejów rundy zasadniczej). 
 
 

 Ad.3. Termin i miejsce rozgrywek (miejsca turniejów będą aktualizowane w trakcie trwania 
rozgrywek). 
 

 

i) Grupa Południe: 
Eliminacje: 12.01.2019r. – LIBERO Pajęczno, ul. Wiśniowa 7 – godzina 11:00. 
I Turniej 26.01.2019r. –   
II Turniej 17.03.2019r. – KORONA Bełchatów, ul. Budryka 7 – godzina 10:00.    

 
ii) Grupa Północ: 

Eliminacje: 12.01.2019r. – VOLLEYTEAM Żychlin, ul. Łukasioskiego 21 – godzina 9:30. 
I Turniej 26.01.2019r. –  BZURA Ozorków, ul. Traugutta 2 – godzina 10:00.  
II Turniej 17.03.2019r. – VOLLEYTEAM Żychlin, ul. Łukasioskiego 21 – godzina 9:30.  
 

iii) Półfinał: 
 

31.03.2019r. – KORONA Bełchatów, ul. Budryka 7 – godzina 10:00.  
 

iv) Finał: 
 

14.04.2019r. – BZURA Ozorków, ul. Traugutta 2 – godzina 10:00.  

 Ad.4. Dodatkowe informacje dotyczące rozgrywek 
 

KAŻDY zespół, który nie pojawi się na turnieju eliminacyjnym  zostaje skreślony z listy zespołów na 
cały sezon Ligi mini siatkówki.  
 
Jeżeli w którymś z turniejów rundy zasadniczej w grupie nie pojawią się 2 lub więcej zespołów to:  
- nieobecne zespoły spadają do grupy niższej i taka sama ilośd zespołów z grupy niższej awansuje do 
tej grupy . 
 

Każdy zespół nieobecny w jednym z turniejów rundy zasadniczej otrzymuje do łącznej klasyfikacji  
połowę punktów miejsca ostatniego z danej grupy. Jego mecze zapisane będą jako walkowery oraz 
spada do grupy niżej. 

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 21 punktów. 



 
Jeżeli sędzia główny nie otrzyma wszystkich wymaganych dokumentów (WYDRUKOWANYCH i 
podpisanych odpowiednio przez trenera lub rodziców) upoważniających do startu w rozgrywkach 
LIGI MINI SIATKÓWKI to:  
 
- zespół nie zostaje dopuszczony do turnieju eliminacyjnego  
- zespół może rozegrad mecze w kolejnych turniejach startując z ostatniego miejsca (ostatniej grupy)  
- zespół traci prawo do nieobecności na jednym turnieju  
 

Ze względu na terminy, które kolidują z Młodzieżowymi Mistrzostwami Polski (szczególnie w 
kategoriach kadet i młodzik) zastrzegamy możliwośd zmiany terminu rozgrywania któregoś z 
turniejów rundy zasadniczej ale tylko w grupach terytorialnych, w których zespoły uczestniczące w 
Lidze mini siatkówki awansowały do MMP. Zachowując zasadę, że kategoria np. 4 dziewcząt nie może 
pokrywad się terminem z rozgrywkami 2i3 dziewcząt.  
 
 

Przy boisku mogą przebywad tylko zawodnicy i trener. W przypadku, gdy przy boisku będą 
przebywad rodzice mecz zostanie przerwany i wznowiony po opuszczeniu przez prawnych 
opiekunów pola gry. 

 
Pamiętajmy,  że Liga Minisiatkówki Województwa Łódzkiego jest etapem 
przygotowawczym do Turniejów KINDER+SPORT. Prosimy trenerów i rodziców o 
wyrozumiałośd i szacunek względem przeciwników oraz swoich pociech/podopiecznych. 
Najważniejszą funkcją turniejów jest możliwośd rywalizacji, sprawdzenia swoich 
umiejętności oraz rozwijanie zainteresowania i zamiłowania do piłki siatkowej w możliwie 
najmłodszym wieku. 

 

Ze sportowym pozdrowieniem, 

Jakub Wlaźlik  

Koordynator KINDER+SPORT woj. łódzkie 

 


