
  

 Łódź, dnia 16 grudnia 2020 r. 

 

 

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 3.3/2020/2021 
 

 

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 Juniorów młodszych 3 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 3.2/2020/2021 z dnia 11 grudnia 2020 r., nr 9.1/2020/2021 z dnia 16 grudnia 2020 r., Finał 

Wojewódzki w kategorii Juniorów młodszych, będzie rozgrywany wg następujących zasad: 

 

„Do finału awansują zespoły, które zajmą miejsca I – III oraz w przypadku 

niezakwalifikowania się do turnieju finałowego, zespół KS „Wifama” Łódź. 

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 I – III (a w przypadku zajęcia miejsc I – III, przez oba 

zespoły klubu KS „Wifama” Łódź, do turnieju ćwierćfinałowego zostanie zgłoszony zespół  

z IV miejsca). 

Jednakże w przypadku zgłoszenia przez KS „Wifama” Łódź, zawodnika Adama 

Rajchelta do rozgrywek finałowych w kategorii Juniorów, zgodnie z pkt V.1 Regulaminu 

Klubowych Rozgrywek o Mistrzostwo Polski w Kategoriach Młodzieżowych na sezon 

2020/2021 oraz pkt. 3.3 Komunikatu Rozgrywek ŁZPS nr 9.1/2020/2021 z dnia 16 grudnia 

2020 r., klubowi nie będzie przysługiwał bezpośredni awans do tego turnieju finałowego,  

z tytułu posiadania tego zawodnika. Wówczas turniej finałowy nie będzie rozgrywany,  

a o klasyfikacji końcowej rozgrywek wojewódzkich w kategorii juniorów młodszych 

zadecydują wyniki rundy zasadniczej”. 
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