
  Łódź, dnia 24 stycznia 2022 r. 

 

 

 

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 1.7/2021/2022 
 

 

Treść:  1. Tabela końcowa II etapu rundy zasadniczej juniorek 

 3. Rozgrywki barażowe Juniorek 

 2. Rozgrywki finałowe Juniorek 

 3. Zgłoszenie do rozgrywek 1/4 Finału Mistrzostw Polski Juniorek 

 

 

Ad.1/ Tabela końcowa II etapu rundy zasadniczej juniorek 

 

  Grupa I  

  

1. ŁKS Siatkówka Żeńska Łódź 12 12:0 

2. SMS Ostrów „Łaskovia” Łask   6   6:7 

3. UMKS Tuszyn   0    1:12 

 

  Grupa II A  

 

1. UKS „Volley 34” Łódź 10 11:5 

2. MUKS „LO 47 – Budowlani” Łódź   5   8:8 

3. MUKS „Juvenia” Rawa Mazowiecka   3   4:10 

 

  Grupa II B  

 

1. WKS Wieluń 9 9:1 

2. UKS „Czwórka” Aleksandrów Łódzki 6 7:3 

3. UKS „Fuks” Sulejów 0 0:12 

 

Wyniki rozegranych spotkań zostały zweryfikowane zgodnie z protokółami.  

 

Informuje, że z uwagi na kwarantannę jednego z zespołów, mecz Czwórka – WKS nie 

odbył się w wyznaczonym terminie, tj. 22 stycznia 2022 r. Z uwagi, że ten mecz nie odbył się 

w terminie z powodów siły wyższej, niezależnych od zespołów, a jest ostatnim spotkaniem  

w grupie II B, niewpływającym na miejsca innych zespołów, dodatkowo jest meczem  

o pierwsze miejsce w grupie, który zadecyduje o awansie do rundy barażowej, Wydział 

Rozgrywek postanowił rozegrać w/w spotkanie w późniejszym terminie.  

W związku z tym, zobowiązuje się oba zespoły, do wspólnego ustalenia terminu 

zaległego spotkania, które musi być rozegrane najpóźniej do dnia 2 lutego 2022 r. Stosowna 

informacja musi być przesłania w terminie 3 dni przed uzgodnioną nową datą, jednak nie 

później niż do dnia 31 stycznia 2022 r. W przeciwnym raz Wydział Rozgrywek ustali termin 

z urzędu, zgodnie z § 11 pkt 105 Regulaminu Rozgrywek ŁZPS. 
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Ad.3/ Rozgrywki barażowe juniorek 

 

W związku z wycofaniem się zespołu ŁKS Siatkówka Żeńska I Łódź w trakcie  

II-go etapu rundy zasadniczej, runda barażowa zostanie rozegrana pomiędzy zwycięzcami 

grup IIA i IIB, w formie dwumeczu, w dniach 5 – 6 lutego 2022 r. Gospodarze pierwszego  

i drugiego spotkania ustalone zostaną podczas losowania, które odbędzie się w dniu  

31 stycznia 2022 r., o godz. 18:00 w siedzibie Łódzkiego Związku Piłki Siatkowej, przy  

al. Unii Lubelskiej 2 w Łodzi, pok. 2.049 (II piętro). 

 

Ad.3/ Rozgrywki finałowe juniorek 

 

W związku z brakiem zawodniczek z klubów z województwa łódzkiego, uczących  

się w Szkole Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Piłki Siatkowej w Szczyrku,  

w roku szkolnym 2021/2022, zgodnie z pkt. 1.a.5 Komunikatu Rozgrywek Wojewódzkich  

nr 1.1/2021/2022 z dnia 13 września 2022 r. oraz pkt 1 Komunikatu Rozgrywek 

Wojewódzkich nr 9.1/2021/2022 z dnia 2 listopada 2021 r., finał nie będzie rozegrany,  

a o klasyfikacji końcowej zadecydują wyniki spotkań po II etapie rundzie zasadniczej oraz 

rundzie barażowej. 

 

Ad.4/ Zgłoszenie do rozgrywek 1/4 Finału Mistrzostw Polski Juniorek 

 

Zgodnie z Regulaminem Klubowych Rozgrywek o Mistrzostwo Polski w kategoriach 

młodzieżowych oraz opublikowanym przez Polski Związek Piłki Siatkowej rankingiem 

województw na sezon 2021/2022 zespoły, które w klasyfikacji końcowej zajęły miejsca  

I – IV, zostaną zgłoszone do rozgrywek 1/4 Finału Mistrzostw Polski Juniorek. W przypadku 

rezygnacji z udziału, WR na podstawie klasyfikacji końcowej może zgłosić następny zespół, 

zgodnie z klasyfikacją po II etapie rundy zasadniczej i rundzie barażowej, który potwierdzi 

chęć udziału w tych rozgrywkach.  

W związku z tym zobowiązuje się wszystkie kluby uczestniczące w II etapie rundy 

zasadniczej, w grupie I oraz rundzie barażowej, do przesłania na adres  

rozgrywki@siatka-lodzkie.pl, w terminie do dnia 4 lutego 2022 r., wypełnionego 

formularza MMP-1 (w załączeniu), w formie skanu lub fotografii. W przypadku rezygnacji  

z udziału w 1/4 Finału Mistrzostw Polski Juniorek, prosimy o przesłanie stosownej 

informacji.  

Brak przesłania w/w zgłoszenia w terminie, będzie traktowany jako brak zgody Klubu 

na zgłoszenie do rozgrywek Ćwierćfinałów Mistrzostw Polski Juniorek. 

 

 

 

Przewodniczący 

Wydziału Rozgrywek ŁZPS 

 

Piotr Bilkowski 



 

 

 

 

 
POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI SIATKOWEJ 

ul. Puławska 383 
02 – 801 Warszawa 

 

 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

MMP – 1 
 

 
DO MŁODZIEŻOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 

NA SEZON 2021/2022 
 

Termin Zgłoszenia 
zgodnie z Komunikatem Rozgrywek ŁZPS 

Wypełniony druk należy przesłać do ŁZPS na adres: 
rozgrywki@siatka-lodzkie.pl 

 

 
1.DANE KLUBU (nazwa, adres, telefon kontaktowy) 
 

         

                                                                                                            

 
 
 
  

 
2. Nazwa zespołu zgłoszonego do rozgrywek: 
 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 
3. Osoba upoważniona do kontaktów z PZPS 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
      4. Zgłoszenie do rozgrywek 

                                            MĘŻCZYŹNI                                                 KOBIETY 

 
JUNIORKI / JUNIORZY 
 
 

JUNIORKI MŁ. / JUNIORZY MŁ. 
 
 
MŁODZICZKI / MŁODZICY    
 
 

 
ZGŁOSZENIE ZESPOŁU JAKO REZERWOWY 
(w przypadku zajęcia miejsca nie gwarantującego awans do Ćwierćfinałów MMP) 
 

 

1. Brak przesłania w/w Zgłoszenia w terminie wyznaczonym w Komunikacie Rozgrywek ŁZPS, będzie 

traktowany jako brak zgody Klubu na zgłoszenie do rozgrywek Ćwierćfinałów Mistrzostw Polski  

w kat. Młodzieżowych 

2. Zgodnie z pkt I.1.c Regulaminu Klubowych Rozgrywek o Mistrzostwo Polski w  kat. Młodzieżowych,  

w przypadku wycofania się zespołu po losowaniu, PZPS nałoży karę w wysokości 2.000 zł. 
 
 
 
 

             __________________                                                                           __________________ 
                  pieczęć klubu                                                                              podpis osoby upoważnionej 
 

 

 

 

Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………………………… 

 

Telefon………………………………………………………………………………………………………………… 

 

e-mail…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

   

    

    

    

    


