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KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 3.2/2020/2021 

 

 
Treść: Sprawy regulaminowe i organizacyjne 

 

1. Zaległe spotkania juniorów młodszych 

 

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną wpływającą na objęcie zespołów kwarantanną 

oraz zawieszenie rozgrywek na okres od 27 października do 12 listopada 2020 r., Wydział 

Rozgrywek ŁZPS informuje, że dotychczas nie zostały podane terminy rozgrywania n/w 

spotkań juniorów młodszych, przełożonych z uwagi na powyższe aspekty: 

1. KS „Wifama” Łódź – KS „Lechia 1923” Tomaszów Mazowiecki 

2. EKS „Skra” Bełchatów – MUKS „Juvenia” Rawa Mazowiecka  

W związku z tym Wydział Rozgrywek ŁZPS wzywa zainteresowane kluby, do podania  

w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r., ostatecznych dat rozgrywania zaległych spotkań, 

które będą uzgodnione pomiędzy przedstawicielami obu klubów. Spotkania muszą odbyć się 

do dnia określonego w punkcie b. 

W przypadku braku przesłania powyższych informacji w wyznaczonym terminie, 

Wydział Rozgrywek narzuci nowe terminy spotkań, od których nie będzie odwołania. 

 

2. Spotkania wyznaczone w terminie ferii zimowych 

 

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną wpływającą na objęcie zespołów kwarantanną, 

zawieszenie rozgrywek na okres od 27 października do 12 listopada 2020 r. oraz zmianę 

terminu ferii zimowych, Wydział Rozgrywek ŁZPS informuje, że: 

1. terminy wyznaczonych spotkań w okresie od 2 do 17 stycznia 2021 r., mogą być 

przełożone na inne, pod warunkiem, że: 

a. informacja o zmianie zostanie przesłana do ŁZPS, na 14 dni przed pierwotnie 

planowaną datą (wynikającą z komunikatu) oraz 7 dni roboczych przed 

nowym terminem spotkania; 

b. nowe terminy zostaną uzgodnione pomiędzy przedstawicielami obu klubów. 

2. wyznacza ostateczny termin rozegrania spotkań rundy zasadniczej juniorów 

młodszych, do dnia 14 lutego 2021 r. Wówczas nie będą obowiązywać zapisy  

§ 11 pkt 104 Regulaminu Rozgrywek ŁZPS na sezon 2020/2021. Jednakże  

w przypadku zmiany terminu spotkania pomiędzy dwoma zespołami z jednego klubu, 

nowy termin rozegrania zawodów musi być przed dniem następnej kolejki po terminie 

spotkania wyznaczonym w Komunikacie Rozgrywek. 

 

3. Finały wojewódzkie Juniorów młodszych 

 

W związku z brakiem publikacji klasyfikacji województw w kategorii Juniorów 

młodszych, przez Wydział ds. Młodzieży Polskiego Związku Piłki Siatkowej, na podstawie 

której określona byłaby ilość zespołów, jaką Łódzkie Związek Piłki Siatkowej może zgłosić 

do Ćwierćfinałów MP Juniorów Młodszych, Wydział Rozgrywek ŁZPS wprowadza 



  

następującą zmianę w ilości zespołów uczestniczących w Finałach wojewódzkich  

w/w kategorii (pogrubioną czcionką zaznaczono zmiany w zapisach): 

 

„Jeżeli w rozgrywkach nie będzie uczestniczył zespół posiadający zawodników  

w SMS Spała lub będzie uczestniczył tylko jeden zespół posiadający zawodników w SMS 

Spala, który po rundzie zasadniczej zajmie I miejsce, finał nie będzie rozegrany,  

a o klasyfikacji końcowej zadecydują wyniki spotkań rundy zasadniczej. 

W pozostałych przypadkach do finału awansują najlepsze zespoły rundy 

zasadniczej, w ilości jaką może zgłosić Łódzki Związek Piłki Siatkowej do 

Ćwierćfinałów MP oraz zespoły posiadające zawodników w SMS Spała, które nie 

zakwalifikowały się do turnieju finałowego.  

Finały zostaną rozegrane w formie jednego turnieju. Gospodarzem turnieju finałowego 

będzie zwycięzca rundy zasadniczej. 

O klasyfikacji końcowej rozgrywek wojewódzkich w kategorii juniorów młodszych 

zadecydują wyniki turnieju finałowego oraz kolejno miejsc zajętych w rundzie zasadniczej. 

Do Ćwierćfinałów Mistrzostw Polski Juniorów młodszych zostaną zgłoszone zespoły, 

które w województwie zajmą miejsca gwarantujące udział w tych zawodach. Ilość 

zespołów, jaka będzie zgłoszona z województwa łódzkiego do w/w turnieju, podana 

będzie po publikacji przez Polski Związek Piłki Siatkowej, klasyfikacji województw  

w kategorii Juniorów Młodszych”. 
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