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KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 4.6/2021/2022

Treść:

III turniej rundy zasadniczej młodziczek – korekta grup IV i V

Wydział Rozgrywek ŁZPS, że po rozpatrzeniu wniosku ŁMLKS Łaskovia Łask,
o weryfikację Komunikatu Rozgrywek nr 4.5/2021/2022, podjął decyzję o systemu
rozstawienia grup przed III turniejem rundy zasadniczej, spowodowanego wycofaniem się
zespołu EKS Skra Bełchatów, tj.:
„Na podstawie klasyfikacji po II turnieju, następuje rotacja pomiędzy grupami tworząc
grupy następnych turniejów, wg poniższej zasady:
 grupa I – zespół z miejsca IV spada do grupy II na pozycję 1;
 grupa II – zespół z miejsca IV spada do grupy III na 1 pozycję, a zespół
z miejsca I awansuje do grupy I – na 4 pozycję;
 grupa III – zespół z miejsca IV spada do grupy IV na 1 pozycję, a zespół
z miejsca I awansuje do grupy II – na 4 pozycję;
 grupa IV – zespół z miejsca III spada do grupy V na 1 pozycję, a zespół
z miejsca I awansuje do grupy III – na 4 pozycję;
 grupa V – zespoły z miejsc I i II, awansują do grupy IV – na 3 i 4 pozycję;
 grupa VI – zespoły z miejsca I i II awansują do grupy V – na 3 i 4 pozycję,
W związku z tym zmianie ulegnie skład grup IV – V:
GRUPA IV
1. UKS Akademia Siatkówki Zduńska Wola
2. UKS „Czwórka” II Aleksandrów Łódzki
3. MUKS „Dargfil” Tomaszów Mazowiecki
4. ŁMLKS „Łaskovia” Łask – gospodarz zawodów
Kolejność spotkań: 1–4, 2–3, pomiędzy przegranymi, pomiędzy zwycięskimi
GRUPA V
1. MKS „Skier-VIS” Businness Centrer Skierniewice
2. UKS „ Siatka” Zgierz
3. MUKS „Libero” Pajęczno – gospodarz zawodów
4. LUKS „Asik” Domaniewice
Kolejność spotkań: 2–3, 1–4, pomiędzy przegranymi, pomiędzy zwycięskimi
Zmianę systemu rozgrywek przez III turniejem rundy zasadniczej, Wydział
Rozgrywek uzasadnił tym, że zgodnie z klasyfikacją poszczególnych grup po II turnieju
rundy zasadniczej młodziczek, a przed wycofaniem się zespołu EKS Skra Bełchatów, zespół
ŁMLKS „Łaskovia” Łask zajął miejsce II w grupie V (miejsce gwarantujące utrzymanie w
gr. V), natomiast MUKS „Libero” Pajęczno zajął miejsce I w grupie VI (zespół uzyskał

awans do grupy wyższej). Wynika z tego, że zespół Łaskovii zajął miejsce wyższe od Libero.
Jednak w komunikacje rozgrywek nr 4.5/2021/2022, przy rozstawieniu grup, zespół Libero
jest w grupie IV, natomiast zespół Łaskovia w grupie V, a więc w niższej niż wspomniany
przeciwnik. Uwzględniając aspekt sportowy, Wydział Rozgrywek postanowił o zmianie
układów grup IV i V.
Jednocześnie pragniemy przeprosić zespoły za wprowadzenie korekty w składach
gryp, gdyż po przeanalizowaniu pisma, Wydział doszedł do wniosku, ze poprzedni układ
grup był błędnie skonstruowany.
Pozostałe sprawy regulaminowe i organizacyjne, zgodnie z Regulaminem Rozgrywek
oraz poprzednimi Komunikatami Rozgrywek.
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