Łódź, dnia 16 grudnia 2020 r.

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 2.4/2020/2021
Treść:

Sprawy regulaminowe i organizacyjne

W związku z opublikowaniem Regulaminu Klubowych Rozgrywek o Mistrzostwo
Polski w kategoriach młodzieżowych w sezonie 2020/2021 wraz z rankingiem województw,
Wydział Rozgrywek informuje, że Łódzki Związek Piłki Siatkowej będzie mógł zgłosić do
Ćwierćfinałów MP Juniorek młodszych 4 zespoły.
Jednocześnie zaznaczamy, że zgodnie z pkt I.1.a w/w regulaminu „W rozgrywkach
młodzieżowych organizowanych przez PZPS (począwszy od Ćwierćfinałów MP), klub może
być reprezentowany wyłącznie przez jeden zespół w każdej kategorii wiekowej”.
Mając powyższe na uwadze oraz zgodnie z Komunikatami Rozgrywek ŁZPS
nr 2.1/2020/2021 z dnia 16 września 2020 r., nr 9.1/2020/2021 z dnia 16 grudnia 2020 r.,
Finał Wojewódzki w kategorii Juniorek młodszych, będzie rozgrywany wg następujących
zasad:
„Finał zostanie rozegrany w formie jednego turnieju, pomiędzy zespołami, które w rundzie
zasadniczej, w poszczególnych grupach zajęły miejsca I – II (z wyłączeniem przypadków
opisanych poniżej).
Skład grupy finałowej:
1. I miejsce – gospodarz zawodów
2. II miejsce
3. I miejsce
4. II miejsce
Gospodarzem turnieju finałowego będzie zespół, który zostanie wylosowany spośród
zwycięzców rundy zasadniczej. Losowanie odbędzie się w terminie dwóch dni po
zakończeniu etapu.
O klasyfikacji końcowej rozgrywek wojewódzkich w kategorii juniorek młodszych
zadecydują wyniki turnieju finałowego, ewentualnych baraży oraz kolejno miejsc zajętych
w rundzie zasadniczej.
Do Ćwierćfinałów Mistrzostw Polski Juniorek młodszych zostaną zgłoszone zespoły,
które zajmą miejsca I – IV.
W przypadku:
1. zajęcia miejsc I – II przez oba zespoły ŁKS Siatkówka Żeńska Łódź, klub będzie miał
możliwość podjęcia jednego z poniższych wariantów:
a. pozostawienia obu zespołów w finałach wojewódzkich – wówczas w finałach
uczestniczyć będą zespoły, które w rundzie zasadniczej, w poszczególnych
grupach zajęły miejsca I – II.
Skład grupy finałowej:
1. I miejsce – gospodarz zawodów
2. II miejsce
3. I miejsce
4. II miejsce
Ponadto w terminie turnieju finałowego, pomiędzy zespołami, które zajęły
miejsca III w grupach, rozegrany zostanie baraż w formie dwumeczu
(w sobotę i niedzielę, piątek i niedziele lub piątek i sobota kolejno po sobie),
o miejsce V – pierwszy mecz u zespołu, który uzyskał mniejsza ilość punktów,

a w przypadku równej ilości, u zespołu z gorszym stosunkiem setów
(ew. małych punktów).
Do Ćwierćfinałów Mistrzostw Polski Juniorek młodszych zostaną zgłoszone
zespoły: ŁKS Siatkówka Żeńska (tylko jeden zespół), pozostali uczestnicy
finałów oraz zwycięzca baraży, zgodnie z kolejnością wynikającą
z klasyfikacji końcowej.
b. połączenie obu zespołów, poprzez wycofanie jednego z zespołów i stworzenie
jednej drużyny – wówczas w finałach uczestniczyć będą trzy zespoły, które
w rundzie zasadniczej, w poszczególnych grupach zajęły miejsca I – II oraz
zespół, który zwycięży baraż o awans do finału, rozegrany pomiędzy
zespołami, które zajęły III miejsca. Baraż w formie dwumeczu, rozegrany
zostanie w terminie 16 – 22 lutego 2021 r. (lub innego po uzgodnieniu
pomiędzy zainteresowanymi zespołami) – gospodarzem pierwszego meczu
będzie zespół, który uzyskał mniejsza ilość punktów, a w przypadku równej
ilości, u zespołu z gorszym stosunkiem setów (ew. małych punktów).
Do Ćwierćfinałów Mistrzostw Polski Juniorek młodszych zostaną zgłoszone
zespoły, które zajmą miejsca I – IV.
W obu przypadkach 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
15 punktów przy co najmniej dwupunktowym prowadzeniu.
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