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KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 5.1/2022/2023 
 

Treść: 1. Rozgrywki wojewódzkie juniorek 

           2. Sprawy regulaminowe i organizacyjne 

 

Ad.1/ Rozgrywki wojewódzkie juniorek 

 

a/ System rozgrywek 

System rozgrywek wojewódzkich juniorek 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, we. szczegółowego systemu 

oraz losowania grup przeprowadzonego w dniu 5 września 2022 r. 

Do rozgrywek zgłosiło się 9 zespołów (zespół ŁKS Siatkówka Żeńska II Łódź wycofał się  

z rozgrywek). System rozgrywek zostanie podzielony na 3 rundy:  

 

a.1 runda zasadnicza: 

Zespoły na podstawie klasyfikacji końcowej Juniorek z sezonu 2021/2022 zostały 

rozstawione na 2 grupy 5 i 4-zespołowe:  

 grupa I (I Liga) – 5 zespołów, które uzyskały najlepsze wyniki w ubiegłym sezonie. 

Zespół UKS „Czwórka” Aleksandrów Łódzki został dokooptowany do I grupy na 

podstawie lepszego stosunku małych punktów; 

 grupa II (II Liga) – pozostałe 4 zespoły, które zgłosiły się do rozgrywek. 

Runda zasadnicza zostanie rozegrana w grupach systemem „każdy z każdym”, mecz  

i rewanż.  

 

a.2 runda półfinałowa: 

Po rundzie zasadniczej rozegrany zostanie półfinał, w formie jednego turnieju  

(od piątku do poniedziałku lub od czwartku do poniedziałku z wyłączeniem soboty), 

pomiędzy zespołami, które zajęły w rundzie zasadniczej: w grupie I miejsca III – V oraz w 

grupie II miejsca I – III. 

Runda półfinałowa zostanie podzielona na fazę grupową oraz spotkania o awans do 

turnieju finałowego. 

 

a.2.1 turniej półfinałowy – faza grupowa: 

Zespoły zostaną podzielone na dwie grupy, które rozegrają turniej systemem „każdy z 

każdym”, przez pierwsze 3 dni turnieju: 

 

Skład półfinałowej grupy A: 

1. III miejsce z grupy I – gospodarz zawodów 

2. I miejsce z grupy II 

3. III miejsce z grupy II 

 

Skład półfinałowej grupy B: 

1. IV miejsce z grupy I – gospodarz zawodów 

2. V miejsce z grupy I 

3. II miejsce z grupy II 



 

a.2.2 turniej półfinałowy – spotkania o awans do turnieju finałowego: 

Zespoły kute zajęły w fazie grupowej miejsca I – II, rozegrają spotkania o awans do turnieju 

finałowego: 

 I miejsce z gr. A – II miejsce z gr. B (gospodarz: III miejsce po rundzie zas. z gr. I) 

 I miejsce z gr. B – II miejsce z gr. A (gospodarz: IV miejsce po rundzie zas. z gr. I) 

 

a.3 turniej finałowy: 

Finał zostanie rozegrany w formie jednego turnieju, pomiędzy zespołami, które zajęły 

w rundzie zasadniczej miejsca I – II w grupie I oraz zwycięscy spotkań półfinałowych o 

awans do turnieju finałowego. 

 

Skład grupy finałowej: 

 

1. I miejsce z gr. I po rundzie zasadniczej – gospodarz turnieju 

2. Zwycięzca spotkania o awans do turnieju finałowego 

3. II miejsce z gr. I po rundzie zasadniczej 

4. Zwycięzca spotkania o awans do turnieju finałowego 

Pozycje 2 i 4 zostaną rozlosowane pośród zwycięzców spotkań o awans od finałów. 

 

O klasyfikacji końcowej rozgrywek wojewódzkich w kategorii juniorek zadecydują 

wyniki turnieju finałowego, turnieju półfinałowego (miejsca V – VI oraz VII – VIII na 

podstawie lepszego stosunku setów, ew. małych punktów w turnieju półfinałowym) oraz 

kolejno miejsc zajętych w rundzie zasadniczej. 

Do ćwierćfinałów Mistrzostw Polski Juniorek 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: 

– runda zasadnicza, gr. I – 2, 9, 16 i 23 października, 6, 13 i 20 listopada,  

4, 11 i 18 grudnia 2022 r.; 

– runda zasadnicza, gr. II – 9 i 23 października, 6 i 20 listopada, 4 i 18 grudnia 

2022 r.; 

– turniej półfinałowy – 13 – 16 stycznia 2023 r. 

– turniej finałowy – 3 – 5 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 juniorek uczestniczyć mogą wyłącznie zawodniczki urodzone  

w 2004 r. oraz młodsze. 

 

 

 

 

 



 

d/ składy grup rundy zasadniczej 

 

                        Grupa I – Liga I           
                    

1. ŁKS Siatkówka Żeńska Łódź 

2. SMS Ostrów „Łaskovia” Łask 

3. UMKS Tuszyn 

4. WKS Wieluń  

5. UKS „Czwórka” Aleksandrów Łódzki 

 

                        Grupa II – Liga II 

                                                 
1. MUKS „LO 47 – Budowlani” Łódź 

2. UKS „Fuks” Sulejów 

3. UKS „Lider” Konstantynów Łódzki  

4. LUKS „Asik” Domaniewice 

 

e/Terminarz i rozkład spotkań rundy zasadniczej 

 

    Nr meczu      I  RUNDA                   Nr meczu     II   RUNDA 

 

 02.10.2022 r. (niedziela)  13.11.2022 r. (niedziela) 

1. Łaskovia – Czwórka  17. Czwórka – Łaskovia  

2. UMKS – WKS 18. WKS – UMKS  
 

 09.10.2022 r. (niedziela)  20.11.2022 r. (niedziela) 

3. Czwórka – UMKS 19. UMKS – Czwórka  

4. ŁKS SŻ – Łaskovia 20. Łaskovia – ŁKS SŻ 

5. LO 47-Budowlani – Asik 21. Asik – LO 47-Budowlani 

6. Fuks – Lider 22. Lider – Fuks  
 

 16.10.2022 r. (niedziela)  04.12.2022 r. (niedziela) 

7. UMKS – ŁKS SŻ 23. ŁKS SŻ – UMKS  

8. WKS – Czwórka 24. Czwórka – WKS  

  25. Lider – Asik 

 23.10.2022 r. (niedziela) 26. Fuks – LO 47-Budowlani  
9. ŁKS SŻ – WKS 

10. Łaskovia – UMKS   11.12.2022 r. (niedziela) 
11. Asik – Lider 27. WKS – ŁKS SŻ  

12. LO 47-Budowlani – Fuks 28. UMKS – Łaskovia  

 

 06.11.2022 r. (niedziela)  18.12.2022 r. (niedziela) 

13. WKS – Łaskovia 29. Łaskovia – WKS  

14. Czwórka – ŁKS SŻ 30. ŁKS SŻ – Czwórka  

15. Fuks – Asik 31. Asik – Fuks  

16. Lider – LO 47-Budowlani 32. LO 47-Budowlani – Lider  
 

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

 

 



 

AD 2/ Sprawy regulaminowe i organizacyjne 

 

a/ Zgodnie z Regulaminem Rozgrywek ŁZPS w uzasadnionych przypadkach Wydział 

Rozgrywek zastrzega możliwość: zmiany terminów, meczów, turniejów, składów grup oraz 

gospodarzy turniejów. 

 

b/ 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 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. 

 

c/ 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. 

 

d/ Zobowiązuje się wszystkie kluby uczestniczące w rozgrywkach juniorek do zgłoszenia 

zespołów w OSEKiZ w terminie: 

 dla grupy I – do dnia 28 września br.  

 dla grupy II – do dnia 5 października 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. 

 

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

zostaną dopuszczone do rozgrywek lub z nich wycofane. 

 

f/ 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 
 


