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KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 2.1/2022/2023 
 

 

Treść: 1. Rozgrywki wojewódzkie młodziczek 

           2. Sprawy regulaminowe i organizacyjne 

 

Ad.1/ Rozgrywki wojewódzkie młodziczek 

 

a/ System rozgrywek 

System rozgrywek wojewódzkich młodziczek został opracowany na podstawie: 

- założeń ogólnych przyjętych przez Zarząd ŁZPS oraz na forum trenerów w dniu  

20 czerwca 2022 r. 

- ustalenia podjętych przez Wydział Rozgrywek ŁZPS, ws. szczegółowego systemu 

oraz losowania grup przeprowadzonego w dniu 5 września 2022 r. 

Do rozgrywek zgłosiło się 19 zespoły. System rozgrywek zostanie podzielony na 9 turniejów:  

 

a.1 runda eliminacyjna: 

Zespoły zostały podzielone na cztery grupy eliminacyjne – 5 i 4 zespołowe. Runda 

eliminacyjna zostanie rozegrana w formie jednego turnieju dwudniowego lub jednodniowego, 

systemem „każdy z każdym”. Na wniosek wszystkich zainteresowanych zespołów, turnieje 

grup pięciozespołowych, mogą zostać rozegrane w ciągu jednego dnia, na dwóch sektorach. 

W turniejach rundy eliminacyjnej spotkania rozegrane będą do dwóch wygranych 

setów. 

Szczegółowy rozkład spotkań znajduje się poniżej, w ppkt e. 

Najlepsze zespoły z ub. sezonu w kategoriach młodziczek tj. SMS Ostrów Łaskovia 

Łask, UKS „Lider” I Konstantynów Łódzki, ŁKS Siatkówka Żeńska I Łódź, UMKS Tuszyn, 

UKS „Volley 34” I Łódź, UKS „Czwórka” I Aleksandrów Łódzki, MUKS „Juvenia” Rawa 

Mazowiecka, MUKS „Dargfil” Tomaszów Mazowiecki oraz pozostałe w miarę możliwości 

zostały rozstawione, natomiast pozostałe rozlosowane do poszczególnych grup.  

Ponadto zespół Insel Magic Volley Łódź będzie brał udział w barwach MKS 16 Łódź. 

O klasyfikacji końcowej rundy eliminacyjnej zadecydują wyniki jednego turnieju 

eliminacyjnego. 

 

a.2 runda zasadnicza – 8 turniejów: 

Na podstawie klasyfikacji po rundzie eliminacyjnej, nastąpi podział na grupy rundy 

zasadniczej wg poniższego klucza: 

 Grupa I – zespoły, które zajęły w grupach eliminacyjnych miejsca I; 

 Grupa II – zespoły, które zajęły w grupach eliminacyjnych miejsca II; 

 Grupa III – zespoły, które zajęły w grupach eliminacyjnych miejsca III; 

 Grupa IV – zespoły, które zajęły w grupach eliminacyjnych A, C i D miejsca IV oraz 

jeden zespół, z najlepszym stosunkiem setów (ew. małych punktów), spośród 

zespołów, które zajęły w grupach eliminacyjnych ostatnie miejsca; 

 Grupa V – pozostałe zespoły, które zajęły w grupach eliminacyjnych ostatnie 

miejsce. 

 



 

Runda zasadnicza składać się będzie z siedmiu turniejów, każdy rozgrywany: 

 w przypadku grup 4-zespołowych systemem pucharowym, tj. w pierwszej kolejności 

spotkanie pomiędzy zespołami z poz. 1 – 4 oraz 2 – 3, następnie pomiędzy zespołami 

przegranymi i zwycięskimi. W przypadku nieobecności lub niedopuszczenia do 

rozgrywek jednego z zespołów, 3 pozostałe zespoły rozegrają turniej systemem 

„każdy z każdym”;  

 w przypadku grup 3-zespołowych systemem „każdy z każdym”, u każdego z grupy. 

W turniejach rundy zasadniczej spotkania rozgrywane będą do dwóch wygranych 

setów (za wygrane spotkanie zespół otrzymuje 2 pkt., za przegrane 1 pkt., a za spotkanie 

zweryfikowane jako walkower 0 pkt). Na wniosek przedstawicieli obu zespołów,  

w przypadku wyniku 2:0, rozgrywany będzie trzeci set Tie-break do 15 punktów, który nie 

będzie brany pod uwagę w ogólnym wyniku spotkania oraz udziału zawodnika w spotkaniu 

przy weryfikacji ekwiwalentów za wyszkolenie zawodniczek. Chęć rozegrania dodatkowego 

seta należy zgłaszać Sędziemu Głównemu przed rozpoczęciem spotkania. 

Spotkania w grupach zostaną rozegrane w następującej kolejności: 

1. w grupach 4-zespołowych:  

 I mecz – pomiędzy zespołem gospodarzy a zespołem wg kolejności spotkań,  

tj. 1 – 4 lub 2 – 3;  

 II mecz – pomiędzy pozostałymi zespołami;  

 III mecz – pomiędzy zespołami przegranymi z meczów 1 i 2 o miejsce III  

w grupie;  

 IV mecz – pomiędzy zespołami zwycięskimi z meczów 1 i 2 o miejsce I  

w grupie. 

2. w grupach 3-zespołowych: 

 I mecz – pomiędzy zespołem gospodarzy a zespołem, którego siedziba jest 

zlokalizowana najbliżej miejsca rozgrywania zawodów; 

 II mecz – pomiędzy zespołami przyjezdnymi; 

 III mecz – pomiędzy drugim zespołem przyjezdnym a zespołem gospodarzem. 

Na podstawie klasyfikacji po I – VI 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 I awansuje do grupy I na 4 pozycję, a zespół  

z miejsca IV spada do grupy III na 1 pozycję; 

 grupa III – zespół z miejsca I awansuje do grupy II na 4 pozycję, a zespół  

z miejsca IV spada do grupy IV na 1 pozycję; 

 grupa IV – zespół z miejsca I awansuje do grupy III na 4 pozycję, a zespół  

z miejsca IV spada do grupy V na 1 pozycję; 

 grupa V – zespół z miejsca I awansuje do grupy IV – na 4 pozycję; 

Po każdym etapie klasyfikacja jest następująca: 

 Miejsca I – IV uzyskują zespoły, które w grupie I zajęły miejsca I – IV; 

 Miejsca V – VIII uzyskują zespoły, które w grupie II zajęły miejsca I – IV; 

 Miejsca IX – XII uzyskują zespoły, które w grupie III zajęły miejsca I – IV; 

 Miejsca XIII – XVI uzyskują zespoły, które w grupie IV zajęły miejsca I – IV; 

 Miejsca XVII – XIX uzyskują zespoły, które w grupie V zajęły miejsca I – III; 

 

 

 

 



 

Na podstawie klasyfikacji po każdym turnieju, zespoły zdobywają punkty wg poniższej 

zasady: 

 I miejsce – 19 pkt 

 II miejsce – 18 pkt 

 III miejsce – 17 pkt 

 Każde następne miejsce otrzymuje 1 punkt mniej 

 XXII miejsce – 1 pkt. 

 W przypadku nieobecności na zawodach, w uzasadnionych sytuacjach, danemu 

zespołowi w klasyfikacji końcowej odejmuje się 6 pkt. W przypadku braku 

usprawiedliwienia nieobecności, zespół zostanie wycofany z rozgrywek.   

Gospodarz turniejów będzie wskazany przez WR ŁZPS w kolejnych komunikatach po 

każdym turnieju. 

O klasyfikacji końcowej rundy zasadniczej zadecyduje suma ilości punktów 

zdobytych przez zespoły za poszczególne etapy rundy zasadniczej.  

W przypadku równej ilości punktów w klasyfikacji pomiędzy zespołami, brane pod 

uwagę będą wszystkie bezpośrednie spotkania tych zespołów, w następującej kolejności:  

 stosunek wygranych spotkań do przegranych; 

 stosunek wygranych setów do przegranych; 

 stosunek wygranych małych punktów do przegranych; 

 w przypadku równych powyższych wyników brane pod uwagę będą wyniki 

wszystkich spotkań rozegranych w rundzie zasadniczej, wg powyższej 

kolejności. 

 

a.3 turniej finałowy: 

Do finałów awansują 6 najlepszych zespołów po 7 turniejach rundy zasadniczej. 

W turnieju spotkania rozgrywane będą do dwóch wygranych setów. 

Turniej Finałowy zostanie rozegrany, z podziałem na rundę grupową (etap jednodniowy) oraz 

finałową (etap dwudniowy): 

 

a.3.1 turniej finałowy – faza grupowa: 

Zespoły zostaną podzielone na 2 grupy, które rozegrają jednodniowy turniej systemem 

„każdy z każdym”. Gospodarzem turniejów będą zespoły, które zajęły miejsca I i II po 

rundzie zasadniczej. 

 

Skład grup (wg powyższej kolejności): 

 

Grupa A    Grupa B 

1. I miejsce po rundzie zas. 1  II miejsce po rundzie zas. 

2. IV miejsce po rundzie zas. 2.  III miejsce po rundzie zas. 

3. VI miejsce po rundzie zas. 3.  V miejsce po rundzie zas. 

 

   Kolejność spotkań (1 dzień): 1 – 3, 3 – 2, 2 – 1  

 

a.3.2 turniej finałowy: 

Do fazy finałowej awansują zespoły z miejsc I – II w fazy grupowej, które rozegrają 

turniej systemem „każdy z każdym”, z zaliczeniem spotkań z fazy grupowej.  

Gospodarzem zawodów będzie zespół, który zajął w rundzie zasadniczej I miejsce. 

 

 



 

Skład grup (wg powyższej kolejności): 

1. I miejsce z gr. A 

2. II miejsce z gr. A 

3. I miejsce z gr. B 

4. II miejsce z gr. B 
 

   Kolejność spotkań:  

 2 dzień: 1 – 4, 2 – 3;  

 3 dzień: 2 – 4, 3 – 1; 

 spotkania 1 – 2 oraz 4 – 3, zaliczone zostaną z fazy grupowej. 

O klasyfikacji końcowej rozgrywek wojewódzkich w kategorii młodziczek zadecydują 

wyniki turnieju finałowego, w przypadku miejsc V – VI, lepszy stosunek setów (ew. małych 

punktów) z turnieju finałowego – fazy grupowej oraz kolejno miejsca zajęte przez zespoły po 

rundzie zasadniczej. 

Do ćwierćfinałów Mistrzostw Polski Młodziczek zostaną zgłoszone zespoły, w ilości 

określonej Regulaminie Klubowych Rozgrywek o Mistrzostwo Polski w kategoriach 

młodzieżowych. Regulamin zostanie wydany przez Wydział ds. Młodzieży PZPS w terminie 

późniejszym.  
 

b. planowane terminy rozgrywek wojewódzkich i centralnych 
 

b.1.rozgrywki wojewódzkie: 

 turniej eliminacyjny – 24 – 25 września 2022 r.; 

 turnieje rundy zasadniczej – 9 i 23 października, 13 i 27 listopada, 11 grudnia 

2022 r. oraz 8 i 29 stycznia 2023 r. 

 turniej finałowy – 24 – 26 lutego 2023 r.  

b.2. rozgrywki ogólnopolskie: 

 określone zostaną w Regulaminie Klubowych Rozgrywek o Mistrzostwo Polski 

w kategoriach młodzieżowych 

Wydział Rozgrywek ŁZPS zastrzega możliwość zmiany w/w terminarza, z uwagi na 

fakt niezatwierdzenia terminów turniejów finału wojewódzkiego przez PZPS. 
 

c. zawodniczki – uczestniczki rozgrywek 

W rozgrywkach młodziczek uczestniczyć mogą wyłącznie zawodniczki urodzone w 2008 r. 

oraz młodsze.     
 

d/ termin rozgrywek eliminacyjnych 

Turnieje rundy eliminacyjnej odbędą się w dniach 24 – 25 września 2022 r. 
 

e/ składy grup rundy eliminacyjnej oraz rozkład spotkań 
 

  Grupa A – 24-25 września 2022 r. – gospodarz: SMS Ostrów Łaskovia Łask 
 

1. SMS Ostrów Łaskovia Łask 

2. MUKS „Dargfil” Tomaszów Mazowiecki 

3. UKS Akademia Siatkówki I Zduńska Wola 

4. UKS Akademia Siatkówki II Zduńska Wola 

5. Insel Magic Volley Łódź 

Rozkład spotkań:  

 24 września 2022 r.: 1-5, 3-4, 2-1, 5-3, 2-4 

 25 września 2022 r.: 1-3, 4-5, 3-2, 4-1, 5-2  



 

   Grupa B – 25 września 2022 r. – gospodarz UKS „Lider” Konstantynów Łódzki 

 

1. UKS „Lider” I Konstantynów Łódzki 

2. MUKS „Juvenia” Rawa Mazowiecka 

3. UKS „Lider” II Konstantynów Łódzki 

4. MUKS „Libero” Pajęczno 

Rozkład spotkań: 3-1, 2-4, 1-4, 2-3, 4-3, 1-2  

 

  Grupa C – 24 września 2022 r. – gospodarz: UKS Ozorków 

Na wniosek wszystkich zainteresowanych zespołów, turniej grupy C zostanie rozegrany  

w ciągu jednego dnia (24 września br.), na dwóch sektorach. 

 

1. ŁKS Siatkówka Żeńska I Łódź 

2. UKS „Czwórka” Aleksandrów Łódzki 

3. ŁKS Siatkówka Żeńska II Łódź 

4. UKS „Siatka” Zgierz 

5. UKS Ozorków 

Rozkład spotkań:  4-5, 3-1, 2-4, 5-3, 2-1, 4-3, 1-5, 3-2, 1-4, 5-2  

 

  Grupa D – 24-25 września 2022 r. – gospodarz: UKS „Volley 34” Łódź 

  

1. UMKS Tuszyn 

2. UKS „Volley 34” I Łódź 

3. UKS „Fuks” Sulejów 

4. MUKS „LO 47 – Budowlani” Łódź 

5. UKS „Volley 34” II Łódź 

Rozkład spotkań:  

 24 września 2022 r.: 2-5, 1-4, 3-2, 4-5, 1-3, 

 25 września 2022 r.: 4-2, 5-1, 3-4, 2-1, 5-3 

 

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

 

AD 2/ Sprawy regulaminowe i organizacyjne 

 

a/ Każdy zespół ma obowiązek podania do dnia 23 września 2022 r., minimum czterech 

terminów rundy zasadniczej, w których jest w stanie zorganizować turniej, przy czym 

dwóch dla terminów turniejów rozgrywanych w okresie październik – listopad 2022 r. oraz 

dwóch w okresie 27 listopada 2022 r. – styczeń 2023 r. 

 

b/ Każdy zespół zobligowany jest do zorganizowania minimum dwóch turniejów (włączając 

w to turnieje rundy eliminacyjnej). Przydział organizacji turnieju zostanie uzgodniony przez 

przedstawiciela Wydziału Rozgrywek ŁZPS. W przypadku nieusprawiedliwionego 

niespełnienia w/w wymogu Klub zostanie obciążony kosztami organizacji turnieju  

(m.in. kosztami: wynajęcia hali i niezbędnego wyposażenia, obsady sędziowskiej, opieki 

medycznej, wody, itp.), zgodnie z § 9 pkt. 7 Komunikatu Organizacyjnego nr 1 ŁZPS. 

 

c/ Zgodnie z Regulaminem Rozgrywek ŁZPS w uzasadnionych przypadkach WR zastrzega 

możliwość: zmiany terminów meczów, turniejów, składów grup oraz gospodarzy turniejów. 

 



 

d/ 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. 

 

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 młodziczek do zgłoszenia 

zespołów w OSEKiZ w terminie do dnia 21 września br. – zgłoszenia pierwszego 

formularza F-02 do zatwierdzenia, obowiązującego w sezonie 2022/2023. Niedotrzymanie 

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

zgodnie z § 2 Komunikaty Organizacyjnego ŁZPS na sezon 2022/2023. 

 

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

zostaną dopuszczone do rozgrywek lub z nich wycofane. 

 

h/ W sprawach nieujętych w niniejszym komunikacie obowiązują regulacje zawarte  

w Regulaminie Rozgrywek ŁZPS oraz Komunikacie Organizacyjnym na sezon 2022/2023. 

 

 

 

 

Przewodniczący 
Wydziału Rozgrywek ŁZPS 

 

Piotr Bilkowski 

 


