Łódź, dn. 25.05.2022 r.
KOMUNIKAT PIONU SIATKÓWKI PLAŻOWEJ
ŁÓDZKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ NR 1.2/2022
Kategoria
Juniorka

Junior

Juniorka młodsza

Junior młodszy

Młodziczka

Młodzik

Termin

Miejsce rozegrania

3-5 czerwca 2022 r.
CSiR w Łasku,
(piątek – niedziela)
ul. Armii Krajowej 75
godz. 10:00*
3-5 czerwca 2022 r.
MOSiR Lewityn w
(piątek – niedziela)
Pabianicach, ul. Bugaj
godz. 10:00*
110
10-12 czerwca 2022 r.
CSiR w Łasku,
(piątek – niedziela)
ul. Armii Krajowej 75
godz. 10:00*
10-12 czerwca 2022 r.
LO nr 47 w Łodzi,
(piątek – niedziela)
ul. Czernika 1/3
godz. 10:00*
17-19 czerwca 2022 r.
CSiR w Łasku,
(piątek – niedziela)
ul. Armii Krajowej 75
godz. 10:00*
17-19 czerwca 2022 r.
SP nr 56 w Łodzi,
(piątek – niedziela)
ul. Turoszowska 10
godz. 10:00*

Termin Zgłoszeń
27 maja 2022 r.

27 maja 2022 r.

3 czerwca 2022 r.

3 czerwca 2022 r.

10 czerwca 2022 r.

10 czerwca 2022 r.

* Podane godziny, to godziny rozpoczęcia pierwszych meczów turnieju. Uczestniczki
i uczestnicy zobowiązani są do pojawienia się na miejscu zawodów przynajmniej pół godziny przed
rozpoczęciem turnieju. Uczestniczki i uczestnicy, którzy do tego czasu nie pojawią się na miejscu
zawodów nie zostaną dopuszczeni do udziału w turnieju.
1. Uczestniczki i uczestnicy rozgrywek
1. Zgodnie z regulaminem PZPS, w rozgrywkach młodzieżowych w poszczególnych
kategoriach wiekowych mogą uczestniczyć zawodniczki i zawodnicy:
•
•
•

Juniorki i juniorzy - z rocznika 2003 i młodsze,
Juniorki młodsze i juniorki - z rocznika 2005 i młodsze/si,
Młodziczki i młodzicy - z rocznika 2007 i młodsze/si.

2. System rozgrywek
1. W przypadku zgłoszenia się do rozgrywek 8 lub mniej zespołów:
•

turniej finałowy rozegrany zostanie systemem brazylijskim w ciągu jednego dnia (sobota),
na co najmniej dwóch boiskach, pełne mecze.

2. W przypadku zgłoszenia się do rozgrywek 9-16 zespołów:
•

turniej finałowy rozegrany zostanie systemem brazylijskim w ciągu dwóch dni (sobotaniedziela), na co najmniej dwóch boiskach, pełne mecze. W sobotę rozgrywki toczyć będą

się do momentu wyłonienia najlepszej szóstki, w niedzielę rozegrane zostaną mecze
ćwierćfinałowe, półfinałowe i spotkania o poszczególne miejsca.
3. W przypadku zgłoszenia się do rozgrywek więcej niż 16 zespołów:
•

najwyżej rozstawione 8 zespołów ma zapewniony udział w turnieju finałowym, system
rozgrywania turnieju finałowego identyczny, jak w przypadku 9-16 zespołów,

•

pozostałe zespoły walczą o udział w turnieju finałowym podczas turnieju eliminacyjnego,
który zostanie rozegrany dzień przed turniejem finałowym, system gier w turnieju
eliminacyjnym uzależniony będzie od ilości zgłoszonych zespołów:
◦ w przypadku liczby zespołów w eliminacjach nie przekraczającej 16, zespoły
rozlosowane będą do 4 grup, awans do turnieju finałowego uzyskują 2 najlepsze zespoły
z każdej z grup, pełne mecze, zwycięzcy grup będą rozlosowani w turnieju głównym na
pozycjach R9-R12, zespoły, które zajmą drugie miejsca będą rozlosowane na pozycjach
R13-R16,
◦ w przypadku liczby zespołów w eliminacjach przekraczającej 16, eliminacje zostaną
rozegrane systemem pucharowym, do momentu wyłonienia 8 zespołów, pełne mecze.

4. Podstawą do rozstawienia zespołów w turnieju finałowym i eliminacjach będą wyniki
uzyskane przez zawodniczki i zawodników stanowiących skład zespołu w Mistrzostwach
Województwa Łódzkiego w siatkówce plażowej w bieżącym oraz dwóch ostatnich
sezonach. Pod uwagę w przypadku każdej z zawodniczek i każdego z zawodników brane
będą 2 najwyżej punktowane wyniki. W przypadku równej liczby punktów rankingowych
uzyskanych przez 2 lub więcej par o kolejności w rozstawieniu decyduje losowanie. W
przypadku zawodniczek i zawodników reprezentujących w ubiegłych latach kluby z innych
województw, klub zgłaszający zawodnika do rozgrywek, w celu uzyskania punktów do
rozstawienia, ma obowiązek udokumentować rezultaty sportowe zawodnika. Punktacja do
rozstawienia za wyniki w innych województwach będzie taka sama jak w przypadku
rozgrywek w województwie łódzkim.
5. Najpóźniej w środę przed rozpoczęciem rozgrywek w danej kategorii wiekowej ŁZPS
opublikuje listę zgłoszonych par wraz z rozstawieniami w turnieju głównym i ewentualnym
turnieju eliminacyjnym.
6. Z uwagi na zastosowany od tego sezonu system rozstawień, nie będzie możliwości zmiany
składu zespołu w rozgrywkach wojewódzkich po dokonaniu zgłoszenia.
Punkty do rozstawienia:
MWŁ Juniorek i Juniorów
2021 i 2020:

MWŁ Kadetek i Kadetów
2021 i 2020:

MWŁ Młodziczek i Młodzików
2021 i 2020:

I miejsce - 24 punkty
II miejsce - 21 punktów
III miejsce - 18 punktów
IV miejsce - 15 punktów
V-VI miejsce - 12 punktów
VII-VIII miejsce - 9 punktów

I miejsce - 16 punktów
II miejsce - 14 punktów
III miejsce - 12 punktów
IV miejsce - 10 punktów
V-VI miejsce - 8 punktów
VII-VIII miejsce - 6 punktów

I miejsce - 8 punktów
II miejsce - 7 punktów
III miejsce - 6 punktów
IV miejsce - 5 punktów
V-VI miejsce - 4 punkty
VII-VIII miejsce - 3 punkty

Przykłady obliczenia punktów do rozstawienia:
Zawodniczka - Balicka Julia (UKS Volley 34 Łódź):
Kadetki 2021 - I miejsce - 16 pkt
Juniorki 2021 - II miejsce - 21 pkt
Młodziczki 2020 - I miejsce - 8 pkt
Kadetki 2020 - I miejsce - 16 pkt
Dwa najwyżej punktowane wyniki: 16 pkt + 21 pkt -> punkty do rozstawienia = 37 pkt
Zawodniczka - Jaryszek Alicja (ŁKS Siatkówka Żeńska):
Juniorki 2021 - I miejsce - 24 pkt
Kadetki 2021 - II miejsce - 14 pkt
Kadetki 2020 - IV miejsce - 10 pkt
Juniorki 2020 - II miejsce - 21 pkt
Dwa najwyżej punktowane wyniki: 24 pkt + 21 pkt -> punkty do rozstawienia = 45 pkt
Zawodniczka - Wojtasik Roksana (ŁMLKS Łaskovia Łask):
Kadetki 2021 - IV miejsce - 10 pkt
Młodziczki 2021 - III miejsce - 6 pkt
Dwa najwyżej punktowane wyniki: 10 pkt + 6 pkt -> punkty do rozstawienia = 16 pkt

Tabela z kompletem punktów do rozstawienia z dwóch ostatnich sezonów znajduje się w załączniku
do niniejszego komunikatu. W przypadku zawodniczek i zawodników, którzy w bieżącym
sezonie wezmą udział w rozgrywkach w kilku kategoriach wiekowych, liczba punktów do
rozstawienia może zostać zaktualizowana:
•
•

w przypadku kategorii juniorek młodszych i juniorów młodszych – o punkty uzyskane
w bieżącym sezonie w kategorii juniorek i juniorów,
w przypadku kategorii młodziczek i młodzików – o punkty uzyskane w bieżącym
sezonie w kategorii juniorek i juniorek młodszych oraz juniorów i juniorów młodszych.
3. Zgłoszenia do rozgrywek

1. Przed upływem podanych powyżej terminów zgłoszeń dla poszczególnych kategorii
wiekowych przedstawiciele klubów są zobowiązani do:
◦ zarejestrowania zawodniczek/zawodników w Ogólnopolskim Systemie Ewidencji
Klubów i Zawodników (OSEKiZ) na stronie https://pzps-rejestracja.pl/.
◦ dostarczenie na adres mailowy rozgrywki@siatka-lodzkie.pl wypełnionego druku
zgłoszenia do rozgrywek (Załącznik nr 1).
2. Przed upływem podanych powyżej terminów zgłoszeń dla poszczególnych kategorii
wiekowych wszystkie uczestniczki i uczestnicy mają obowiązek założenia konta w Systemie
rejestracji zawodników siatkówki plażowej, na stronie internetowej https://beach.pzps.pl/.
Założenie konta w systemie jest warunkiem koniecznym do zaakceptowania zgłoszenia
zespołu do Mistrzostw Województwa Łódzkiego.
3. Podczas odprawy technicznej przed rozpoczęciem poszczególnych turniejów
zawodniczki/zawodnicy mają obowiązek okazania Sędziemu Głównemu dokumentu
tożsamości potwierdzającego rok urodzenia oraz dokumentu potwierdzającego ważność
badań lekarskich (książeczka zdrowia sportowca, zaświadczenie lekarskie, druk F-02 z
potwierdzoną datą badania itp.).

4. Wysokość opłaty wpisowej za udział w rozgrywkach wojewódzkich w siatkówce plażowej
w sezonie 2022 wynosi 20 zł od każdego zgłoszonego zespołu. W przypadku zawodniczek
biorących udział w rozgrywkach w dwóch lub więcej kategorii wiekowej konieczne jest
uregulowanie opłaty startowej za każdą z kategorii.
5. Zespół mogą tworzyć dwie zawodniczki lub zawodnicy z różnych klubów. W
przypadku zgłoszenia takiego zespołu do Mistrzostw Województwa Łódzkiego
odpowiednia informacja powinna zostać zawarta na formularzu zgłoszeniowym.
Nazwa zespołu może być łączona i może zawierać nazwy dwóch klubów. Punkty do
rankingu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży mogą być przyznane obu
klubom. W tej sytuacji liczba punktów zdobyta przez zespół dzielona jest na pół. Oba
kluby wraz ze zgłoszeniem muszą przesłać do ŁZPS oświadczenie, że zawodniczki będą
reprezentowały barwy łączonego zespołu oraz, że w wypadku uzyskania punktów do
rankingu będą one podzielone zgodnie z przynależnością klubową zawodniczek.
4. Sprawy organizacyjne
1. W sprawach nieujętych w niniejszym komunikacie obowiązują przepisy i regulaminy PZPS
i ŁZPS.
Przewodniczący Pionu Siatkówki Plażowej
Łódzkiego Związku Piłki Siatkowej
Bogdan Lipowski

