
 
 

      Komunikat 2.01 / 2022 

KINDER + SPORT Łódzkie 2022 
„4” chłopców 

  
 

1. Finał – podział na grupy. 

2. Wymagane dokumenty. 

3. Terminy turniejów. 

4. Dodatkowe informacje.  
 
 
 
 

Ad. 1 Finał – podział na grupy. 
 

 

 A B 

1 
MUKS Juvenia 

Rawa Maz. / SP 12 

Tomaszów Maz. 

KS Wifama UKS 

Akademia 

Siatkówki 

2 
Kontra Wifama 

Łódź 

SP 137  

Wifama Łódź 

3 
LKS LUKS 

Dobroń 

MUKS Juvenia 

Rawa Maz. 

4 
SPS II  

Zduńska Wola 

KS Wifama  

Łódź 

5 
UKS AS 

Zduńska Wola 

SPS I 

Zduńska Wola 

 
 

Format turnieju finałowego: 

• mecze w grupach systemem każdy z każdym; 

• po rozgrywkach w grupach 1 i 2 miejsce z każdej grupy tworzy nową grupę, która rozegra mecze o 

miejsca I-IV w turnieju (mecze z zaliczeniem wyniku z poprzedniego etapu – dotyczy zespołów, 

które po raz drugi powinny grać mecz między sobą w nowych grupach – wynik zostanie 

przepisany z poprzedniego etapu); 

• miejsca 3 i 4 stworzą grupę, która rozegra mecze o miejsca V-VIII (mecze z zaliczeniem wyniku z 

poprzedniego etapu – dotyczy zespołów, które po raz drugi powinny grać mecz między sobą w 

nowych grupach – wynik zostanie przepisany z poprzedniego etapu). 

• Miejsca piąte rozegrają mecz o miejsce IX. 

 

 

 

 



Ad. 2 Wymagane dokumenty. 
 

• Stworzony profil każdego z zawodników na stronie www.pzps-rejestacja.pl wraz z wgraniem 
odpowiedniego załączników (deklaracja członkowska); 
• Zgłoszony zespół do rozgrywek na stronie www.pzps-rejestracja.pl, w którym znajdą się 
składy zespołów; 
• Ważne badania lekarskie, potwierdzone wpisem w profilu każdego uczestnika zawodów na 
stronie www.pzps-rejestracja.pl; 
• Legitymacja szkolna lub inny dokument potwierdzający tożsamość zawodnika. 
 
 

Ad. 3 Terminy turniejów.  
 

• Finał  
22 maja o godzinie 10:00 - Rawa Maz. ul. Kazimierza Wielkiego 28 
(Milenium) 
 

Ad. 4 Dodatkowe informacje.  
 
• W grupach do 5 zespołów gramy według przepisów (2 sety do 15 punktów, tie-break do 11 punktów). 

W grupach 6 i więcej zespołowych  1 set do 21 punktów (dotyczy tylko turnieju eliminacyjnego); 

• Przy boisku mogą przebywać tylko zawodnicy i opiekun zespołu. W przypadku, gdy 

przy boisku będą przebywać rodzice mecz zostanie przerwany i wznowiony po 

opuszczeniu pola gry przez osoby nieuczestniczące w grze; 

• Punktacja turniejowa: 2 – zwycięstwo, 1 – przegrana; 

• Jeżeli kilka zespołów nie stawi się na zawody sędzia główny ma prawo do zmiany 

podziału zespołów na grupy; 

• Uczestnicy powinni być ubezpieczeni we własnym zakresie.  

 

 

Pytania proszę kierować: 
 
na adres e-mail: jwlazlik@siatka-lodzkie.pl  
lub telefonicznie 506 – 665 – 838 

 

Ze sportowym pozdrowieniem, 
Jakub Wlaźlik – Koordynator projektu KINDER+SPORT 

Przewodniczący Wydziału Minisiatkówki 
Wydział Rozgrywek ŁZPS 

http://www.pzps-rejestacja.pl/
http://www.pzps-rejestracja.pl/
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