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KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 5.4/2020/2021 
 

Treść:  1. I turniej rundy zasadniczej młodzików 

 2. Rozgrywki rundy zasadniczej młodzików 

 

Ad.1/ I turniej rundy zasadniczej młodzików 

 

Wydział Rozgrywek Łódzkiego Związku Piłki Siatkowej niniejszym zawiadamia,  

że do rozgrywek młodzików zgłosił się zespół MKS „Bzura” II Ozorków. Zespół zostanie 

dopisanym do grupy V, natomiast z uwagi na brak udziału w turnieju eliminacyjnym, na 

zespół w klasyfikacji nałożone zostały 6 punktów ujemnych.  

Ponadto zespół z najlepszym stosunkiem setów, ewentualnie małych punktów, który 

po turnieju eliminacyjnym zajął V miejsce (zespoły z dotychczasowej grupy V), zostanie 

dokooptowany do grupy IV, tj. zespół KS „Lechia 1923” III Tomaszów Mazowiecki. 

W związku z tym, zmianie ulegnie skład grup oraz rozkład spotkań dla grup IV i V: 

 

15 listopada 2020 r. (niedziela), 

skład grup I turnieju rundy zasadniczej przedstawia się następująco: 

 

                        Grupa I                                                    

 

1. EKS „Skra” Bełchatów 

2. KS „Wifama” I Łódź – gospodarz turnieju 

3. KS „Lechia 1923” I Tomaszów Mazowiecki 

Kolejność spotkań: 2–3, 3–1, 1–2 

 

                        Grupa II                                                   

 

1. Tubądzin Volley MOSiR Sieradz 

2. KS „Wifama” II Łódź 

3. MKS „Bzura” I Ozorków – gospodarz turnieju 

Kolejność spotkań: 3–2, 2–1, 1–3 

 

                        Grupa III                                                    

 

1. SPS Zduńska Wola 

2. MUKS „Juvenia” Rawa Mazowiecka – gospodarz turnieju 

3. WKS Wielun 

Kolejność spotkań: 2–1, 1–3, 3–2 

 

                        Grupa IV                                                    

 

1. UKS Akademia Siatkówki Zduńska Wola – gospodarz turnieju 

2. UKS „13 Joker” Tomaszów Mazowiecki 

3. UKS „Korona” Bełchatów 

4. KS „Lechia 1923” III Tomaszów Mazowiecki 

Kolejność spotkań: 1–4, 2–3, pomiędzy przegranymi, pomiędzy zwycięskimi 



  

                        Grupa V                                                    

 

1. „Krótka Piłka Szkoła Gortata” Łódź – gospodarz turnieju 

2. MUKS „Libero” Pajęczno 

3. KS „Lechia 1923” II Tomaszów Mazowiecki 

4. MKS „Bzura” II Ozorków  

Kolejność spotkań: 1–4, 2–3, pomiędzy przegranymi, pomiędzy zwycięskimi 

 

Ad.2/ Rozgrywki rundy zasadniczej młodzików 

 

W związku z dokooptowaniem do rozgrywek zespołu MKS „Bzura” II Ozorków, 

skorygowano również system rozgrywek młodzików, tj. (czcionką wytłuszczoną 

zaznaczono zmiany), tj.: 

Na podstawie klasyfikacji po I – V turnieju, następuje rotacja pomiędzy grupami 

tworząc grupy następnych turniejów, wg poniższej zasady:  

 grupa I – zespół z miejsca III spada do grupy II na pozycję 1; 

 grupa II – zespół z miejsca III spada do grupy III na pozycję 1, a zespół  

z miejsca I awansuje do grupy I – na 3 pozycję; 

 grupa III – zespół z miejsca III spada do grupy IV na pozycję 1, a zespół  

z miejsca I awansuje do grupy II – na 3 pozycję; 

 grupa IV – zespół z miejsca IV spada do grupy V na pozycję 1, a zespół  

z miejsca I awansuje do grupy III – na 3 pozycję; 

 grupa V – zespół miejsca I awansuje do grupy IV – na 4 pozycję. 

 w przypadku rozgrywania turnieju finałowego, Wydział Rozgrywek ŁZPS 

zastrzega możliwość zmiany powyższej zasady, przed VI turniejem, po 

uwzględnieniu zespołów uczestniczących w turnieju finałowym. 

Po każdym etapie klasyfikacja jest następująca: 

 Miejsca I – III uzyskują zespoły, które w grupie I zajęły miejsca I – III; 

 Miejsca IV – VI uzyskują zespoły, które w grupie II zajęły miejsca I – III; 

 Miejsca VII – IX uzyskują zespoły, które w grupie III zajęły miejsca I – III; 

 Miejsca X – XIII uzyskują zespoły, które w grupie IV zajęły miejsca I – IV; 

 Miejsca XIV – XVII uzyskują zespoły, które w grupie V zajęły miejsca I – IV. 

Na podstawie klasyfikacji po każdym turnieju, zespoły zdobywają punkty wg poniższej 

zasady: 

 I miejsce – 17 pkt; 

 II miejsce – 16 pkt 

 III miejsce – 15 pkt 

 Każde następne miejsce otrzymuje 1 punkt mniej 

 XII miejsce – 1 pkt. 

 W przypadku nieobecności na zawodach, w uzasadnionych sytuacjach, danemu 

zespołowi w klasyfikacji końcowej odejmuje się 6 pkt. W przypadku braku 

usprawiedliwienia nieobecności, zespół zostanie wycofany z rozgrywek.   

 

 

Przewodniczący 
Wydziału Rozgrywek ŁZPS 
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