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KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 6.1/2021/2022 
 

 

Treść: 1. Rozgrywki wojewódzkie juniorów młodszych  

           2. Sprawy regulaminowe i organizacyjne 

 
Ad.1/ Rozgrywki wojewódzkie juniorów młodszych  

 

a/ System rozgrywek 

System rozgrywek wojewódzkich juniorów młodszych został opracowany na 

podstawie ustaleń podjętych przez Wydział Rozgrywek ŁZPS w dniach 28 czerwca 2021 r. 

oraz 6 września 2021 r., dotyczących szczegółowego systemu. 

Do rozgrywek zgłosiło się 7 zespołów. System rozgrywek zostanie podzielony na 2 rundy:  

 

a.1 runda zasadnicza: 

Zespoły rozegrają miedzy sobą rundę zasadniczą systemem „każdy z każdym”, mecz  

i rewanż. 

 

a.2 Finały Wojewódzkie: 

Jeżeli w rozgrywkach nie będzie uczestniczył zespół posiadający zawodników w SMS 

Spała lub będzie uczestniczył tylko jeden zespół posiadający zawodników w SMS Spala, 

który po rundzie zasadniczej zajmie I miejsce, finał nie będzie rozegrany, a o klasyfikacji 

końcowej zadecydują wyniki spotkań rundy zasadniczej. 

W pozostałych przypadkach do finału awansują najlepsze zespoły rundy zasadniczej  

w ilości określonej przez Wydział ds. Młodzieży PZPS, tj. miejsc dla województwa łódzkiego 

w Ćwierćfinale Mistrzostw Polski Juniorów młodszych (miejsca I – III lub I – IV) oraz 

zespoły posiadające zawodników w SMS Spała, które nie zakwalifikowały się do turnieju 

finałowego. 

Finały zostaną rozegrane w formie jednego turnieju. Gospodarzem turnieju finałowego 

będzie zwycięzca rundy zasadniczej. 

O klasyfikacji końcowej rozgrywek wojewódzkich w kategorii juniorów młodszych 

zadecydują wyniki turnieju finałowego oraz kolejno miejsc zajętych w rundzie zasadniczej. 

Do Ćwierćfinałów Mistrzostw Polski Juniorów młodszych zostaną zgłoszone zespoły, 

które zajęły w klasyfikacji wojewódzkiej miejsca I – III lub I – IV (w zależności od decyzji 

PZPS). W przypadku zajęcie w/w miejsc przez oba zespołu KS „Wifama” Łódź, do 

Ćwierćfinałów zgłoszony zostanie kolejny zespół. 

 

b. planowane terminy rozgrywek wojewódzkich i centralnych 

b.1.rozgrywki wojewódzkie: 

− runda zasadnicza – 9, 16 i 23 października, 6, 13, 20 i 27 listopada,  

4, 11 i 18 grudnia 2021 r. oraz 8, 15, 22 i 29 stycznia 2022 r. 

− turniej finałowy – 11 – 13 lutego 2022 r. 

b.2. rozgrywki ogólnopolskie: 

– ćwierćfinały MP – 10 – 13 marca 2022 r., 

– półfinały MP – 25 – 27 marca 2022 r. 

– finały MP – 11 – 15 maja 2022 r.  



c. zawodnicy – uczestnicy rozgrywek 

W rozgrywkach juniorów młodszych uczestniczyć mogą wyłącznie zawodnicy 

urodzeni w 2005 r. oraz młodsi.     

 

d/ skład grupy rundy zasadniczej 

 

1. KS „Wifama” I Łódź 

2. EKS „Skra” Bełchatów 

3. KS „Wifama” II Łódź 

4. Volley MOSiR Sieradz 

5. KS „Lechia” Tomaszów Mazowiecki TCS 

6. WKS Wieluń  

7. MKS „Bzura” Ozorków  

 

e/Terminarz i rozkład spotkań rundy zasadniczej 

 

    Nr meczu      I  RUNDA                               Nr meczu     II   RUNDA 

 

 09.10.2021 r.(sobota)  04.12.2021 r.(sobota) 

1. Wifama II – Wifama I 22. Wifama I – Wifama II 

2. Volley MOSiR – Bzura 23. Bzura – Volley MOSiR 

3. Lechia – WKS 24. WKS – Lechia  

 

 16.10.2021 r.(sobota)  11.12.2021 r.(sobota) 

4. Skra – Bzura 25. Bzura – Skra  

5. Wifama II – WKS 26. WKS – Wifama II 

6. Volley MOSiR – Lechia 27. Lechia – Volley MOSiR 

 

 23.10.2021 r.(sobota)  18.12.2021 r.(sobota) 

7. WKS – Volley MOSiR 28. Volley MOSiR – WKS  

8. Bzura – Wifama II 29. Wifama II – Bzura  

9. Wifama I – Skra 30. Skra – Wifama I 

 

 06.11.2021 r.(sobota)  08.01.2022 r.(sobota) 

10. Bzura – Lechia 31. Lechia – Bzura  

11. Wifama I – Volley MOSiR 32. Volley MOSiR – Wifama I 

12. Skra – Wifama II 33. Wifama II – Skra  

 

 13.11.2021 r.(sobota)  15.01.2022 r.(sobota) 

13. Volley MOSiR – Skra 34. Skra – Volley MOSiR 

14. Lechia – Wifama I 35. Wifama I – Lechia  

15. WKS – Bzura 36. Bzura – WKS  

 

 20.11.2021 r.(sobota)  22.01.2022 r.(sobota) 

16. Wifama I – WKS 37. WKS – Wifama I 

17. Skra – Lechia 38. Lechia – Skra  

18. Wifama II – Volley MOSiR 39. Volley MOSiR – Wifama II 

 

 

 



 27.11.2021 r.(sobota)  29.01.2022 r.(sobota) 

19. Lechia – Wifama II 40. Wifama II – Lechia 

20. WKS – Skra 41. Skra – WKS  

21. Bzura – Wifama I 42. Wifama I – Bzura  

 

Wyniki spotkań będą podawane na stronie www.siatka-lodzkie.pl 

 

 

AD 2/ Sprawy regulaminowe i organizacyjne 

 

a/ Zgodnie z Regulaminem Rozgrywek ŁZPS w uzasadnionych przypadkach Wydział 

Rozgrywek ŁZPS zastrzega możliwość: zmiany terminów, meczów, turniejów, składów 

grup oraz gospodarzy turniejów. 

 

b/ W przypadku wystąpienia siły wyższej (klęski żywiołowe, nadzwyczajne zjawiska 

atmosferyczne, a także zarządzenia władz i akty władzy państwowej, w tym stan wojenny, 

stan wyjątkowy, stan zagrożenia/wystąpienia epidemią/pandemią i inne), Wydział 

Rozgrywek ŁZPS po konsultacji z Zarządem ŁZPS, uprawniony jest do zmiany  

i dostosowania systemu rozgrywek do aktualnych warunków, umożliwiających w sposób 

odpowiedni prowadzenie rozgrywek. Jeżeli w ocenie ŁZPS, siła wyższa uniemożliwia 

przeprowadzenie rozgrywek w terminie przez niego wyznaczonym, ŁZPS podejmuje 

decyzje o zakończeniu sezonu rozgrywek. Wówczas WR podejmie decyzję o zasadach 

ustalenia kolejności oraz klasyfikacji wszystkich drużyn w tabeli rozgrywek – w pierwszej 

kolejności brane będą pod uwagę wyniki zakończonych etapów, rund lub turniejów. 

 

c/ Podczas zawodów bezwzględnie należy przestrzegać: wytycznych Ministerstwa Zdrowia, 

rozporządzeń Rady Ministrów oraz Rekomendacje i Zalecenia Sanitarne PZPS, dotyczące 

Organizacji meczów ligowych I Ligi Kobiet, II Ligi Kobiet i Mężczyzn oraz Lig Niższych 

Piłki Siatkowej w sezonie 2021/2022, w tym III Ligi oraz rozgrywek młodzieżowych –  

w załączeniu. W związku z tym gospodarz zawodów zobligowany jest przesłać protokoły  

w możliwe najszybszym terminie wraz z Oświadczeniami o stanie zdrowia zawodników  

i członków sztabu podpisanym przez przedstawicieli wszystkich zespołów biorących udział 

w zawodach (każdy zespół z osobna) – druk w załączeniu. 

 

d/ Gospodarz zawodów może nałożyć dodatkowe ograniczenia, związane ze stanem 

epidemiologicznym, obowiązujące podczas zawodów, z zachowaniem wytycznych 

Ministerstwa Zdrowia i rozporządzeń Rady Ministrów, np. podjąć decyzję  

o organizacji zawodów bez udziału publiczności. Informacje o tej decyzji należy przesłać 

do zainteresowanych klubów oraz do Łódzkiego Związku Piłki Siatkowej, nie później niż 

48 godzin przed rozpoczęciem zawodów. 

 

e/ Klub – gospodarz turnieju zobowiązany jest do powiadomienia nie później niż 7 dni przed 

zawodami o miejscu i godzinie ich rozpoczęcia: ŁZPS na adres e-mail:  

rozgrywki@siatka-lodzkie.pl oraz przeciwników – wykaz klubów i osób 

odpowiedzialnych za poszczególne zespoły, będzie przekazany zainteresowanym stronom. 

Brak przesłania w/w informacji na 2 dni przed zawodami, skutkować będzie przyznaniem 

walkowera dla zespołu gości. 

 

 



f/ Zobowiązuje się wszystkie kluby uczestniczące w rozgrywkach juniorów młodszych do 

zgłoszenia zespołów w OSEKiZ w terminie do dnia 6 października br. – zgłoszenia 

pierwszego formularza F-02 do zatwierdzenia, obowiązującego w sezonie 2021/2022. 

Niedotrzymanie tego terminu, skutkować będzie naliczeniem wyższej opłaty za wpisowe do 

rozgrywek, zgodnie z § 2 Komunikaty Organizacyjnego ŁZPS na sezon 2021/2022. 

 

g/ W Ogólnopolskim Systemie Ewidencji Klubów i Zawodników PZPS, dokonana została 

aktualizacja systemu przez Administratora danych, m.in. wymuszająca  zawodniczki  

i zawodników do zaakceptowania w systemie Regulaminu Systemu. Brak akceptacji 

powoduje brak możliwości zgłoszenia formularza F-02 z tymi zawodnikami, a tym samym 

brak możliwości wzięcia udziału w rozgrywkach.  

 

h/ Zgodnie z § 7 pkt 85 Regulaminu Rozgrywek ŁZPS, zobowiązuje się zainteresowane 

kluby do przesłania wykazu zawodników uczących się w SMS Spała (wg stanu na 

dzień 15 października 2021 r.), w terminie do dnia 20 października 2021 r., pod 

rygorem nieuwzględnienia zespołów tego klubu w turniejach finałowych.  

W przypadku zawodników uczących się w SMS Spała, urodzonych w 2005 r. i młodszych, 

Klub zobligowany jest do określenia w terminie do dnia 4 stycznia 2022 r., w której 

kategorii wiekowej będzie uczestniczyć w/w zawodnik w Finałach Wojewódzkich oraz 

Ćwierćfinałach i Półfinałach Mistrzostw Polski. W sytuacji, gdy dany zawodnik będzie 

uczestniczyć w kategorii wyższej niż wynika to z jego daty urodzenia, nie obowiązuje 

prawo bezpośredniego awansu do Finałów Wojewódzkich, z tytułu posiadania zawodnika 

uczącego się w SMS Spała. 

 

i/ Kluby, które mają zaległości finansowe wobec ŁZPS, jeśli nie uregulują zaległości to nie 

zostaną dopuszczone do rozgrywek lub z nich wycofane. 

 

j/ W sprawach nieujętych w niniejszym komunikacie obowiązują regulacje zawarte  

w Regulaminie Rozgrywek ŁZPS oraz Komunikacie Organizacyjnym na sezon 2021/2022. 

 

 

 

 

 

 

Wz Przewodniczącego 

Wydziału Rozgrywek ŁZPS 

 

Jakub Wlaźlik 



  

Miejscowość……………., data……………… 

 

 

 

Oświadczenie o stanie zdrowia zawodników i członków sztabu 

 

 

Ja niżej podpisana/y ………………………………………… oświadczam, że wśród osób 

zgłoszonych do meczu w dniu dzisiejszym na druku F-02 zespołu  

 

…………………………………………………………………………………………………

…: 

- nikt nie jest poddany kwarantannie lub izolacji, 

- u nikogo nie występują objawy: gorączka powyżej 38°C, utrata węchu i smaku, kaszel lub 

uczucie duszności – trudności w nabraniu powietrza. 

 

 

 

Oświadczam, że wyżej wymienione osoby są świadome, że nie ma gwarancji, iż udział  

w meczu nie spowoduje  zwiększenia  ryzyka  zakażenia  koronawirusem i  wystąpienia  

choroby  COVID-19. Mają świadomość, że ryzyko takie istnieje i że w/w choroba może 

prowadzić do ujemnych skutków zdrowia i życia. Na wypadek zakażenia koronawirusem  

w miejscu rozgrywania meczu bądź w miejscu zakwaterowania nie będą wnosić żadnych 

roszczeń wobec Organizatorów. 

 

 

 

 

.......................................................... czytelny podpis przedstawiciela klubu 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie jest niezbędnym warunkiem uczestnictwa w meczu i nie upoważnia do 

ubiegania się o ewentualne świadczenia z tytułu ubezpieczenia imprezy sportowej. 

 
 

 

 
 


