
  

 

Łódź, dnia 16 grudnia 2020 r. 

 

 

 

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 9.1/2020/2021 
 

 

 

Treść: 1. Zawodniczki uczące się w Szkole Mistrzostwa Sportowego PZPS Szczyrk oraz 

kluby, którym przysługuje Turniej finałowy w kategoriach rozgrywkowych 

dziewcząt 

2. Zawodnicy uczący się w Szkole Mistrzostwa Sportowego PZPS Spała oraz 

kluby, którym przysługuje Turniej finałowy w kategoriach rozgrywkowych 

chłopców 

           3. Sprawy regulaminowe i organizacyjne 

 

 

Ad.1/ Zawodniczki uczące się w Szkole Mistrzostwa Sportowego PZPS Szczyrk oraz kluby, 

którym przysługuje Turniej finałowy w kategoriach rozgrywkowych dziewcząt 

 

Wydział Rozgrywek ŁZPS informuje, że w Szkole Mistrzostwa Sportowego Polskiego 

Związku Piłki Siatkowej w Szczyrku, w roku szkolnym 2020/2021, uczą się następujące 

zawodniczki z klubów z województwa łódzkiego: 

1. Martyna Łazowska (rocznik 2002) – MUKS „Dargfil” Tomaszów Mazowiecki 

2. Julita Piasecka (rocznik 2002) – ŁKS Commercecon Łódź S.A. 

 

W związku z tym do finałów awansują następujące kluby, bez względu na zajęte miejsce  

w rozgrywkach we wcześniejszych etapach: 

 

Młodziczki 

Zgodnie z pkt. 1.a.3 Komunikatu Rozgrywek nr 4.1/2020/2021 z dnia 28 września 

2020 r., finał nie będzie rozegrany, a o klasyfikacji końcowej rozgrywek Młodziczek 

zadecydują wyniki spotkań po 6 turniejach rundy zasadniczej. 

 

 

Kadetki  

Zgodnie z pkt. 1.a.2 Komunikatu Rozgrywek nr 2.1/2020/2021 z dnia 16 września 

2020 r., finał rozegrany zostanie w formie jednego turnieju, pomiędzy najlepszymi zespołami 

z grupy I i II. 

 

Juniorki: 

1. ŁKS Siatkówka Żeńska Łódź (w przypadku zajęcie przez zespół I miejsca w rundzie 

zasadniczej, finał nie będzie rozgrywany) 
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Ad.2/ Zawodnicy uczący się w Szkole Mistrzostwa Sportowego PZPS Spała oraz kluby, 

którym przysługuje Turniej finałowy w kategoriach rozgrywkowych chłopców 

 

Wydział Rozgrywek ŁZPS informuje, że w Szkole Mistrzostwa Sportowego Polskiego 

Związku Piłki Siatkowej w Spale, w roku szkolnym 2020/2021, uczą się następujący 

zawodnicy z klubów z województwa łódzkiego: 

1. Jakub Kurowski (rocznik 2002) – MKS „Bzura” Ozorków  

2. Kacper Pakos (rocznik 2003) – KS „Wifama” Łódź  

3. Adam Rajchelt (rocznik 2005) – KS „Wifama” Łódź  

4. Maciej Pacholski (rocznik 2006) – KPS Skra Bełchatów S.A. 

 

W związku z tym do finałów awansują następujące kluby, bez względu na zajęte miejsce  

w rozgrywkach we wcześniejszych etapach: 

 

Młodzicy – z zastrzeżeniem pkt 3.3 niniejszego Komunikatu: 

1. EKS „Skra” Bełchatów (w przypadku zajęcie przez zespół I miejsca w rundzie 

zasadniczej, finał nie będzie rozgrywany). Zespoły nieuczestniczące z turnieju 

finałowym rozegrają VI turniej rundy zasadniczej. 

 

Kadeci – z zastrzeżeniem pkt 3.3 niniejszego Komunikatu: 

1. KS „Wifama” Łódź (w przypadku zajęcie przez zespół I miejsca w rundzie 

zasadniczej, finał nie będzie rozgrywany) 

 

Juniorzy: 

1. MKS „Bzura” Ozorków 

2. KS „Wifama” Łódź 

 

Ad. 3/ Sprawy regulaminowe i organizacyjne 

 

1. Zgodnie z Regulaminem Klubowych Rozgrywek o Mistrzostwo Polski w Kategoriach 

Młodzieżowych na sezon 2020/2021, pkt VI. Regulamin turnieju dodatkowego  

z udziałem zawodników NSMS w rozgrywkach młodzieżowych oraz Regulaminem 

Rozgrywek ŁZPS na sezon 2020/2021: 

a. Turniej finałowy z tytułu posiadania zawodnika w NSMS przysługuje tylko 

klubom, z których zawodnik/zawodniczka zostali wypożyczeni ( certyfikat ) 

do SMS PZPS (dotyczy również zawodników siatkówki plażowej). Za 

zawodnika, który w trakcie nauki w SMS PZPS zmieni barwy klubowe (na 

zasadzie transferu definitywnego lub na podstawie certyfikatu) żadnemu z 

klubów (przekazującemu i pozyskującemu) turniej dodatkowy się nie należy.  

b. Zespoły klubowe, których zawodnicy uczą się w NSMS PZPS, mają 

obowiązek uczestnictwa w danym cyklu rozgrywek wojewódzkich bez udziału 

w/w zawodników we wszystkich kategoriach wiekowych. Fakt posiadania 

zawodnika w NSMS nie zwalnia klubu z udziału w eliminacjach; 

c. Udział zawodników NSMS dozwolony jest dopiero od turnieju finałowego.  

W przypadku stwierdzenia gry w rozgrywkach wojewódzkich zawodnika 

NSMS mecz zostanie zweryfikowany walkowerem na korzyść przeciwnika 0:3 

(0:75);  
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d. W przypadku rozgrywania turnieju finałowego w województwie, prawo 

udziału mają zespoły posiadające zawodnika w NSMS PZPS w danej kategorii 

wiekowej oraz kluby z rozgrywek wojewódzkich zgodnie z systemem 

rozgrywek ustalonym przez WZPS.  

2. W przypadku dokonania zmian barw klubowych dla zawodniczek i zawodników 

uczących się w NSMS PZPS, w trakcie trwania sezonu, kluby z których nastąpił 

transfer, jeżeli nie posiadają innych zawodniczek i zawodników uczących się  

w NSMS PZPS, tracą prawo bezpośredniego udziału w turnieju finałowym. 

3. Zgodnie z Regulaminem Klubowych Rozgrywek o Mistrzostwo Polski w Kategoriach 

Młodzieżowych na sezon 2020/2021, pkt V.1: „Zawodnicy SMS mogą brać udział we 

wszystkich finałach Młodzieżowych Mistrzostw Polski w swojej kategorii wiekowej 

lub w starszej. W turnieju dodatkowym, ćwierćfinale i półfinale zawodnik może 

występować tylko w jednej kategorii wiekowej wybranej przez Klub”. W związku  

z tym w przypadku deklaracji udziału zawodnika urodzonego w 2004 r. i młodszego, 

w turnieju finałowym w kategorii wyższej niż wynika to z daty urodzenia, kluby KS 

„Wifama” Łódź i EKS „Skra” Bełchatów zobowiązane są do poinformowania WR 

o tym fakcie w terminie do dnia 19 stycznia 2021 r. Wówczas nie będzie 

przysługiwał bezpośredni awans do tego turnieju finałowego, z tytułu posiadania tego 

zawodnika. 

 

 

 

Przewodniczący 

Wydziału Rozgrywek ŁZPS 

 

Piotr Bilkowski 


