Łódź, dnia 20 stycznia 2022 r.

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 3.4/2021/2022
Treść:

1. Wyniki końcowe turnieju barażowego juniorek młodszych
2. Zasady rozegrania zaległych spotkań turnieju barażowego
3. Rozgrywki półfinałowe juniorek młodszych
4. Rozgrywki finałowe juniorek młodszych

Ad.1/ Wyniki końcowa turnieju barażowego juniorek młodszych
GRUPA I
1.
2.
3.
4.

ŁKS Siatkówka Żeńska II Łódź
MUKS „LO 47 – Budowlani” Łódź
UKS „Czwórka” Aleksandrów Łódzki
UKS Ozorków

6
3
2
1

9:2
5:4
1:6
0:3

Do chwili obecnej, z usprawiedliwionych powodów, nie zostały rozegrane spotkania:
UKS – LO 47-Budowlani oraz Czwórka – UKS. Pozostałe spotkania zostały zweryfikowane
zgodnie z protokółami.
Ad.2/ Zasady rozegrania zaległych spotkań turnieju barażowego
W związku z bakiem wolnych terminów na rozegranie zaległych spotkań turnieju
barażowego, Wydział Rozgrywek ŁZPS w porozumieniu ze wszystkimi klubami
uczestniczącymi w turnieju barażowym, podjął decyzję, że:
1. Rozegrane zostanie spotkanie o III miejsce pomiędzy zespołami UKS „Czwórka”
Aleksandrów Łódzki – UKS Ozorków (mecz nr 77). Mecz odbędzie się w dniu
25 stycznia 2022 r., w Aleksandrowie Łódzkim. Zwycięzca meczu będzie
dokooptowany do turnieju półfinałowego jako zespół z III miejsca turnieju
barażowego, natomiast pokonany zakończy rozgrywki wojewódzkie na IX miejscu;
2. zespół ŁKS Siatkówka Żeńska II Łódź występować będzie w turnieju półfinałowym
jako zespół z I miejsca turnieju barażowego;
3. zespół MUKS „LO 47 – Budowlani Łódź” występować będzie w turnieju
półfinałowym jako zespół z II miejsca turnieju barażowego;
Ad.3/ Rozgrywki półfinałowe juniorek młodszych
Zgodnie z komunikatem rozgrywek wojewódzkich nr 3.1/2021/2022 z dnia
15 września 2021 r., turnieje półfinałowe zostaną rozegrane w formie jednego turnieju,
pomiędzy zespołami, które zajęły w rundzie zasadniczej miejsca I – V oraz zespołami, które
w turnieju barażowym zajmą miejsca I – III.

a/ rozgrywki półfinałowe grupy A
Zgodnie z komunikatem rozgrywek wojewódzkich nr 3.1/2021/2022 z dnia
15 września 2021 r., pkt. 1.a.3, Turniej Półfinałowy w kategorii Juniorek młodszych grupy A,
będzie rozegrany wg następujących zasad:
− skład półfinałowej grupy A:
1.
2.
3.
4.

ŁKS Siatkówka Żeńska I Łódź
SMS Ostrów Łaskovia Łask
ŁKS Siatkówka Żeńska II Łódź
Zwycięzca meczu nr 77 Czwórka – UKS w dniu 25 stycznia 2022 r.

− z uwagi na pokrywanie się rozgrywek w kategoriach: Juniorek młodszych (niniejszy
turniej półfinałowy), Młodziczek (zaległe turnieje VI kolejki rundy zasadniczej gr. II i
III – rozegranie turniejów w terminie 29 stycznia br., uzależnione jest od nie
przedłużania przez PPIS, okresów kwarantannach dla zawodniczek dotychczas
zgłoszonych do ŁZPS), Minisiatkówki „Czwórki” dziewcząt oraz z uwagi na
dotychczas zgłoszone kwarantanny w zespołach, w uzgodnieniu z przedstawicielami
Zainteresowanych klubów, termin oraz struktura rozgrywania turniej półfinałowy
grupy A, uzależniona została od wyniku meczu i III miejsce w turnieju barażowym,
pomiędzy Czwórka – UKS, tj.:
▪ w przypadku zajęcia III miejsca przez zespół UKS „Czwórka”
Aleksandrów Łódzki – turniej rozegrany zostanie w dniach
28 i 30 stycznia 2022 r., a gospodarzem będzie zespół: ŁKS
Siatkówka Żeńska I Łódź, natomiast rozkład spotkań będzie
następujący:
Nr meczu
79.
80.

28 stycznia 2022 r. (piątek)
ŁKS Siatkówka Żeńska II – ŁKS Siatkówka Żeńska I
SMS Ostrów Łaskovia – Czwórka

81.
82.

30 stycznia 2022 r. (niedziela)
Sesja poranna
ŁKS Siatkówka Żeńska I – Czwórka
Łaskovia – ŁKS Siatkówka Żeńska II

83.
84.

Sesja popołudniowa
Czwórka – ŁKS Siatkówka Żeńska II
ŁKS Siatkówka Żeńska I – Łaskovia

▪ w przypadku zajęcia III miejsca przez zespół UKS Ozorków –
spotkania zostaną rozegrane w formie „ligowej” pojedyncze mecze,
w okresie od 1 do 3 lutego 2022 r. (zespoły mogą rozegrać n/w
spotkania we wcześniejszych, wspólnie uzgodnionym terminie, przy
czym spotkania muszą być rozegrane do dnia 3 lutego 2022 r.,
a wnioski będą mogły być składane po zakończeniu spotkania Czwórka
– UKS, z minimum 48 godzinnym wyprzedzeniem, przed

rozpoczęciem spotkania w nowym terminie). Gospodarzami spotkań
będą zespoły wymienione na pierwszej pozycji, a rozkład spotkań
będzie następujący:
Nr meczu
79.
80.

1 lutego 2022 r. (wtorek)
ŁKS Siatkówka Żeńska I – ŁKS Siatkówka Żeńska II
SMS Ostrów Łaskovia – UKS

81.
82.

2 lutego 2022 r. (środa)
UKS – ŁKS Siatkówka Żeńska I
SMS Ostrów Łaskovia – ŁKS Siatkówka Żeńska II

83.
84.

3 lutego 2022 r. (czwartek)
ŁKS Siatkówka Żeńska II – UKS
ŁKS Siatkówka Żeńska I – SMS Ostrów Łaskovia

a/ rozgrywki półfinałowe grupy B
Zgodnie z komunikatem rozgrywek wojewódzkich nr 3.1/2021/2022 z dnia
15 września 2021 r., pkt. 1.a.3, Turniej Półfinałowy w kategorii Juniorek młodszych grupy B,
będzie rozegrany wg następujących zasad:
− skład półfinałowej grupy A:
1.
2.
3.
4.

UKS „Volley 34” Łódź
UMKS Tuszyn
UKS „Lider” Konstantynów Łódzki
MUKS „LO 47 – Budowlani” Łódź

− z uwagi na pokrywanie się rozgrywek w kategoriach: Juniorek młodszych (niniejszy
turniej półfinałowy), Młodziczek (zaległe turnieje VI kolejki rundy zasadniczej gr. II i
III – rozegranie turniejów w terminie 29 stycznia br., uzależnione jest od nie
przedłużania przez PPIS, okresów kwarantannach dla zawodniczek dotychczas
zgłoszonych do ŁZPS) oraz Minisiatkówki „Czwórki” dziewcząt, turniej rozegrany
zostanie w dniach: 28 – 30 stycznia 2022 r.
− Gospodarzem turnieju będzie zespół: UKS „Volley 34” Łódź
− Rozkład spotkań będzie następujący:
Nr meczu
85.
86.

28 stycznia 2022 r. (piątek)
Volley 34 – LO 47-Budowlani
UMKS – Lider

29 stycznia 2022 r. (sobota)
Z uwagi na rozgrywanie w tym dniu zaległego turnieju młodziczek
gr. II, pierwszy mecz rozpocznie się nie wcześniej niż o godz. 16:30.

87.
88.

LO 47-Budowlani – Lider
Volley 34 – UMKS

89.
90.

30 stycznia 2022 r. (niedziela)
UMKS – LO 47-Budowlani
Lider – Volley 34

Ad.4/ Rozgrywki finałowe juniorek młodszych
Zespoły, które w turnieju półfinałowym zajmą miejsca I – II, awansują do turnieju
finałowego, którego gospodarz będzie rozlosowany spośród zwycięzców półfinałów w dniu
7 lutego 2021 r., o godz. 18:00 w siedzibie Łódzkiego Związku Piłki Siatkowej, przy
al. Unii Lubelskiej 2 w Łodzi, pok. 2.049 (II piętro).

Przewodniczący
Wydziału Rozgrywek ŁZPS
Piotr Bilkowski

