KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR 3
ŁÓDZKIEGO ZWIĄZKU
PIŁKI SIATKOWEJ

NA SEZON 2019/2020

(zatwierdzone Uchwałą Zarządu ŁZPS z dnia 16 grudnia 2019 r.)

Uchwałą Zarządu Łódzki Związek Piłki Siatkowej z dnia 16 grudnia 2019 r.,
wprowadza następujące zmiany w Komunikacie Organizacyjnym ŁZPS nr 1

W § 11 dodaje się pkt 4, który otrzymuje brzemiennie:

§ 11
Sprawy sędziowskie
4. W przypadku organizacji turnieju przez zespół / zespoły wyznaczone w pierwszym
Komunikacie Rozgrywek, tj. w przypadku sezonu 2019 / 2020:
− w kategoriach Juniorek, Juniorów – pierwsze miejsca w klasyfikacji końcowej
po rundzie zasadniczej;
− w kategorii Seniorów – pierwsze miejsce w klasyfikacji końcowej po rundzie
zasadniczej, a w przypadku zajęcie I miejsca przez SMS PZPS IV Spała
– II miejsce;
− w kategorii Kadetów – przez wylosowany zespół spośród I miejsc z turniejów
półfinałowych;
− w kategorii Młodziczek i Młodzików – pierwsze miejsca w klasyfikacji
końcowej po rundzie zasadniczej dla turnieju finałowego oraz I i II miejsca dla
fazy grupowej turnieju finałowego;
koszt obsady sędziowskiej będzie współfinansowany przez wszystkie zespoły
uczestniczące w turnieju finałowym, we wszystkich kategoriach wiekowych.
Wówczas:
a. wszystkie zespoły uczestniczące w rundzie finałowej będą obciążone przez
ŁZPS kosztami obsługi sędziowskiej, pod rygorem wykluczenia zespołu z tego
turnieju;
b. koszty obsługi sędziowskiej będzie uregulowany przez ŁZPS;
c. ŁZPS na 10 dni przed zawodami, obciąży każdy zespół kosztami obsługi
sędziowskiej, z 7 dniowym termin płatności (liczyć się będzie data wpływu
środków na konto lub kasy ŁZPS). W przypadku braku uregulowania kwoty
w terminie, zespół będzie wykluczony, a jego miejsce zastąpi kolejny zespół
wg klasyfikacji po rundzie zasadniczej, który wyrazi chęć udziału i pokrycia
kosztów za zespół wykluczony;
d. w przypadku organizacji turnieju finałowego przez inny zespół, wybrany
w drodze losowanie innego niż określonego w Komunikacie Rozgrywek dla
danej kategorii wiekowej, konkursu lub zgłoszenia się kolejnego zespołu
chętnego zorganizować turniej – zapisy dot. wspólnego współfinansowania nie
mają zastosowania.
Za Zarząd

