
 Łódź, dnia 10 listopada 2022 r. 

 

 

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 3.2/2022/2023 

 
Treść: 1. Rozgrywki wojewódzkie juniorek młodszych  

           2. Sprawy regulaminowe i organizacyjne 

 

Ad.1/ Rozgrywki wojewódzkie juniorek młodszych  

 

 W związku ze zmiana terminarza Klubowych Rozgrywek o Mistrzostwo Polski  

w kategoriach młodzieżowych, Wydział Rozgrywek ŁZPS, w porozumieniu  

z Zainteresowanymi Klubami, dokonał korekty terminarza rozgrywek wojewódzkich, rundy 

zasadniczej, tj.  

• dla grupy I – przesunięcie 10 kolejki z dnia 28 stycznia 2023 r. na dzień 3 grudnia 

2022 r. (sobota);  

• dla grupy IIA – przesunięcie 10 kolejki z dnia 28 stycznia 2023 r. na dzień 3 grudnia 

2022 r. (sobota);  

• dla grupy: IIB – przesunięcie 14 kolejki z dnia 28 stycznia 2023 r. na dzień 7 grudnia 

2022 r. (środa). 

W związku z tym n/w spotkania będą rozegranie w następujące dni: 

 

 Grupa I – 3 grudnia 2022 r. (sobota) 

 

94. ŁKS SŻ II – Volley 34 

95. Łaskovia I – Lider 

96. ŁKS SŻ I – UMKS 

 

 Grupa IIA – 3 grudnia 2022 r. (sobota) 

 

97. Juvenia – Libero  

98. UKS – Łaskovia II 

99. LO 47-Budowlani –Volley MOSiR 

 

 Grupa IIB – 7 grudnia 2022 r. (środa) 

 

100. Asik – 13 Joker 

101. Skier-VIS – Dargfil 

102. Czwórka – WKS 

 

Jednocześnie zmianie uległy następujące terminy: 

b.1.rozgrywki wojewódzkie: 

– turniej półfinałowy – 27 – 30 stycznia 2023 r. 

– turniej finałowy – 10 – 12 lutego 2023 r. 

b.2. rozgrywki ogólnopolskie: 

– ćwierćfinały MP – 23 – 26 lutego 2023 r. 

– półfinały MP – 24 – 26 marca 2023 r. 

– finały MP – 19 – 23 kwietnia 2023 r. 

 



 

Ad. 2/ Sprawy regulaminowe i organizacyjne 

 

a/ W związku ze zmianą terminu ostatniej kolejki, Wydział Rozgrywek ŁZPS informuje,  

że zgodnie z § 11 pkt. 104 Regulaminu Rozgrywek ŁZPS, wszystkie spotkania rundy 

zasadniczej juniorek młodszych muszą zostać rozegrane do dnia 7 stycznia 2023 r. 

 

b/ Z uwagi na zmianę terminu 10 lub 14 kolejki (w zależności od grupy), Wydział Rozgrywek 

dopuszcza możliwość zmiany w/w spotkań, za które nie będzie pobierana opłata, pod 

warunkiem przesłania wniosku o zmianę terminu do ŁZPS na nie mniej, niż 14 dni przed 

datami spotkań, wymienionymi w punkcie 1 oraz przed planowanym, nowym terminem 

spotkania.  

 

 

Z up. Przewodniczącego 
Wydziału Rozgrywek ŁZPS 

 

Wojciech Plich 


