KOMUNIKAT 2.06 2021/2022

LIGA MINI SIATKÓWKI
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2022
„2 i 3” dziewcząt
1.
2.
3.
4.

Baraż – wyniki.
Finał – podział na grupy.
Termin i miejsce rozgrywek.
Dodatkowe informacje dotyczące rozgrywek.

•

Ad.1. Baraż – wyniki.

•

Ad.2. Finał – podział na grupy.

Dwójki
1
2
3

A

B

C

D

VOLLEY 34 I
Łódź

Volley 34 Łódź /
Lider
Konstantynów Ł.

IN-SEL
MKS 16 I
Łódź

ŁKS I
Siatkówka Żeńska
Łódź

ŁASKOVIA I
Łask

UMKS I
Tuszyn

ŁASKOVIA II
Łask

13 Joker I Glinka
Academy
Tomaszów Maz.

Dębina I
Nieporęt

Dębina II
Nieporęt

Lider I
Konstantynów Ł.

Cocon Korona
Olesno

Trójki
1
2
3
4
•

A

B

SIATKA I
Zgierz
ŁASKOVIA I
Łask

LIDER I
Konstantynów Ł.
UMKS
Tuszyn

VOLLEY 34
Łódź
Libero I
Pajęczno

COCON Korona I
Olesno
WKS I
Wieluń

Ad.3. Termin i miejsce rozgrywek (miejsca turniejów będą aktualizowane w trakcie trwania
rozgrywek).
„2 i 3” Dziewcząt – grupa wschód
1. Eliminacje: 08.01.2022 r. – Dargfil Tomaszów Maz., ul. Ostrowskiego 14 (SP 10).
„2” – godzina 10:00, „3” – godzina 12:30.
2. I Turniej 22.01.2022 r. Dargfil Tomaszów Maz., ul. Ostrowskiego 14 (SP 10).
„3” – godzina 10:00, „2” – godzina 12:00.
3. II Turniej 05.03.2022 r. – UMKS Tuszyn, ul. Tysiąclecia 8. Godzina 10:00.
Wejście na salę od godziny 9:15.
4. III Turniej 26.03.2022 r. – Siatka Zgierz, ul. Wschodnia 2 (nowa hala MOSiR).
„2” – godzina 10:00, „3” – godzina 13:00
5. Runda barażowa 23.04.2022 r. – Dargfil Tomaszów Maz., ul. Ostrowskiego 14 (SP 10).
Godzina 10:00
6. Finał 04.06.2022 r. – UMKS Tuszyn, ul. Tysiąclecia 8. Godzina 10:00.
„2 i 3” Dziewcząt – grupa zachód
1. Eliminacje: 08.01.2022 r. – UKS 10 Sieradz, ul. Grunwaldzka 10.
„2” – godzina 9:00, „3” – godzina 11:30.
2. I Turniej 22.01.2022 r. – Łaskovia Łask, ul. Inki - Danuty Siedzikówny (poprzednio ulica
Berlinga) SP 1 (dawniej PG 2). “3” – godzina 9:00, “2” – godzina 11:00.

3. II Turniej 05.03.2022 r. – WKS Wieluń, ul. Wojska Polskiego 32 (Zespół Szkół 1).
„3” – godzina 11:00, „2” – godzina 13:00.
4. III Turniej 26.03.2022 r. – Lider Konstantynów Łódzki, ul Sadowa 5/7 (SP 5).
„2” – godzina 10:00, „3” – godzina 13:00
5. Runda barażowa 23.04.2022 r. – Dargfil Tomaszów Maz., ul. Ostrowskiego 14 (SP 10).
Godzina 10:00
6. Finał 04.06.2022 r. – UMKS Tuszyn, ul. Tysiąclecia 8. Godzina 10:00.
•

Ad.4. Dodatkowe informacje dotyczące rozgrywek

KAŻDY zespół, który nie pojawi się na turnieju eliminacyjnym zostaje skreślony z listy zespołów na cały sezon
Ligi mini siatkówki.
Jeżeli w którymś z turniejów rundy zasadniczej, w grupie nie pojawi się zespół to:
- nieobecne zespoły spadają do grupy niższej i taka sama ilość zespołów z grupy niższej awansuje do tej grupy.
Każdy zespół nieobecny w jednym z turniejów rundy zasadniczej bez uzasadnionej przyczyny (COVID) otrzymuje
do łącznej klasyfikacji połowę punktów miejsca ostatniego z danej grupy. Jego mecze zapisane będą jako
walkowery oraz spada do grupy niżej.
W przypadku potwierdzonego zakażenia wirusem Sars-Cov 2 lub przebywania na kwarantannie przez
przynajmniej jednego z zawodników zespół może otrzymać do łącznej klasyfikacji liczbę punktów ostatniego
miejsca z danej grupy, o ile potwierdzi fakt zakażenia/kwarantanny:
a) najpóźniej w przeddzień rozgrywanych zawodów przekaże na adres jwlazlik@siatka-lodzkie.pl
zdjęcie/skan/zrzut ekranu z aplikacji rządowej lub z elektronicznego dziennika szkolnego, itp.)
b) zgodnie z uzyskaną telefoniczną informacją z Infolinii obywatela w sprawie koronawirusa, każda osoba lub
opiekun prawny może skontaktować się z linią wsparcia Głównego Inspektoratu Sanitarnego i uzyskać
informację e-mailową o objęciu kwarantanną. W tym celu należy:
1. Zadzownić na infolinię pod nr tel 22 250 01 15
2. Odsłuchać informacji o RODO
3. Wybrać nr 1 - Zakażenie koronawirusem, kwarantanna lub kontakt z jednostkami inspekcji sanitarnej
4. Ponownie wybrać nr 1 - Zakażenia COVID-19
Turnieje „2” dziewcząt rozgrywane będą w systemie 1 seta do 15 punktów (przy zachowaniu przez jeden z
zespołów przynajmniej dwóch punktów różnicy).
Zespół może wygrać lub przegrać.
Dla „2” dziewcząt punktacja w grupie będzie następująca:
1. Wygrana – 2 punkty dla zwycięzcy, 0 punktów dla przegranego.
Turnieje „3” dziewcząt rozgrywane będą w systemie 1 seta do 21 punktów (przy zachowaniu przez jeden z
zespołów przynajmniej dwóch punktów różnicy).
Zespół może wygrać lub przegrać.
Dla „3” dziewcząt punktacja w grupie będzie następująca:
1. Wygrana – 2 punkty dla zwycięzcy, 0 punktów dla przegranego.

Zespół nie zostanie dopuszczony do rozgrywek jeżeli:

1) Uczestnicy zawodów nie posiadają ważnych badań lekarskich (potwierdzonym wpisem
w profilu zawodnika na stronie pzps-rejestracja.pl lub pokazanym przed pierwszym turniejem
sędziemu głównemu).
ŁZPS zastrzega prawo do zmiany liczby grup lub ilości zespołów w nim występujących w przypadku nieobecności
znaczącej ilości drużyn na zawodach.

„2”
Po każdym turnieju awans do grupy wyższej uzyskają 2 zespoły z grupy niższej oraz 2 zespoły spadną z
grupy wyższej do grupy niższej.
„3”
Po każdym turnieju awans do grupy wyższej uzyska 1 zespół z grupy niższej oraz 1 zespół spada
z grupy wyższej do grupy niższej.
Finał:
Do finału wojewódzkiego awansuje następująca ilość zespołów:
„2” Dwójki
12 zespołów z najwyższym uzyskanym dorobkiem punktowym po trzech turniejach rundy zasadniczej
(po 4 zespoły z grupy wschód oraz grupy zachód + 4 zespoły wyłonione w rozgrywkach barażowych).
„3” Trójki
8 zespołów z najwyższym uzyskanym dorobkiem punktowym po trzech turniejach rundy zasadniczej (po
3 zespoły z grupy wschód oraz grupy zachód + 2 zespoły wyłonione w rozgrywkach barażowych).
Turnieje rundy zasadniczej będą podlegały punktacji w każdej grupie terytorialnej analogicznie do
systemu znanego z młodzików i młodziczek:
1 miejsce – Ilość punktów odpowiadająca liczbie zespołów w grupie
2 miejsce – Ilość punktów odpowiadająca liczbie zespołów w grupie - 1
3 miejsce – Ilość punktów odpowiadająca liczbie zespołów w grupie - 2
...
Przedostatnie miejsce – 2 punkty
Ostatnie miejsce – 1 punkt
Klasyfikacja będzie prowadzona łącznie dla wszystkich grup np. grupa A otrzymuje punkty 19-15, grupa B
14-10 itd. zależnie od zajętych miejsc po turnieju.
W przypadku równej ilości punktów po trzecim turnieju rundy zasadniczej zespół zostanie
sklasyfikowany na miejscu wyższym, gdy:
- jego iloraz małych punktów zdobytych do straconych będzie wyższy (liczony łącznie ze wszystkich
turniejów rundy zasadniczej – suma łącznie zyskanych małych punktów podzielona przez sumę łącznie
straconych małych punktów).

Ze sportowym pozdrowieniem,
Jakub Wlaźlik
Przewodniczący Wydziału Minisiatkówki
ŁZPS
numer telefonu: 506-665-838
email: jwlazlik@siatka-lodzkie.pl

