KOMUNIKAT 4.01 2021/2022

ŁÓDZKIE MINISINGIELKI 22/23
Dziewcząt – rocznik 2012
1.
2.
3.
4.

System rozgrywek oraz podział uczestników na grupy rozgrywkowe.
System punktacji.
Termin i miejsce rozgrywek.
Dodatkowe informacje dotyczące rozgrywek.

•

Ad.1. System rozgrywek oraz podział na grupy.

ŁÓDZKIE MINISINGIELKI 22/23 zostaną rozegrane w systemie 4 turniejów (runda eliminacyjna,
turnieje rundy zasadniczej, finał).
Celem rozegrania rundy eliminacyjnej jest przydział uczestników do odpowiednich grup (utworzenie
grup zawodników o zbliżonych umiejętnościach).
Runda Zasadnicza:
To dwa turnieje, w których uczestnicy grają w grupach określonych następująco:
Pierwszy turniej rundy zasadniczej:
•

Ostateczny podział na grupy w pierwszym turnieju rundy zasadniczej zostanie opublikowany w
następnym komunikacie.

Po pierwszym turnieju rundy zasadniczej awans do grupy wyższej uzyskają trzy uczestniczki
z grupy niższej oraz trzy zawodniczki zostaną przeniesione z grupy wyższej do niższej.
Finał:
Informacje o turnieju finałowym zostaną przekazane podczas odprawy technicznej przed
rozpoczęciem trzeciego turnieju (odpowiednia data) oraz umieszczone w komunikacie rozgrywek po
trzecim turnieju.

Eliminacje – podział na grupy:
Eliminacje zostaną przedstawione bezpośrednio przed turniejem eliminacyjnym wraz z uzyskaniem
ostatecznej liczby uczestniczących zawodniczek!
Lista zapisanych zespołów:
MUKS DARGFIL Tomaszów Maz.
UKS 10 Sieradz
GLKS Nadarzyn
ŁKS Siatkówka Żeńska Łódź
UKS Ozorków
UKS 13 JOKER Glinka Academy Tomaszów Maz.
UKS Siatka Zgierz
UKS LOLEK Kluczewsko
SP 56 Łódź
UKS LIPINIACY Lipiny
UKS Dębina Nieporęt
UKS Tytan Ostrowy
MKS SKIER-VIS Skierniewice
UKS VOLLEY 34 Łódź
ŁMLKS Łaskovia Łask
UMKS Tuszyn
UKS Akademia Siatkówki Zduńska Wola
Insel Magic Volley Łódź
MKS Dwójka Zawiercie
UKS 17 Kalisz

•

6
5
11
7
9
4
10
5
4
1
13
7
3
11
8
4
6
2
5
1

Ad.2. System punktacji w turniejach rundy zasadniczej.

Klasyfikacja będzie prowadzona w każdej grupie osobno.
W przypadku równej ilości punktów w grupie zawodnik zostanie sklasyfikowany na wyższym miejscu,
jeżeli jego iloraz sumy zdobytych małych punktów do sumy straconych małych punktów będzie
wyższy.
•

Ad.3. Termin i miejsce rozgrywek (miejsca turniejów będą aktualizowane w trakcie trwania
rozgrywek).
1. Eliminacje: 16.10.2022r. – UMKS Tuszyn, ul. Tysiąclecia 8 – godzina 12:30 (prosimy o
przybycie na halę nie wcześniej niż o godzinie 12:00)
2. I Turniej 06.11.2022r. – DARGFIL, Tomaszów Maz., ul. Ostrowskiego 14 (SP 10)
– godzina 10:00 oraz godzina 13:30
3. II Turniej 26.11.2022r. – DARGFIL, Tomaszów Maz., ul. Ostrowskiego 14 (SP 10)
– godzina 10:00 oraz godzina 13:30
4. Finał 18.12.2022r. – UMKS Tuszyn, ul. Tysiąclecia 8 – godzina 13:00 (prosimy o przybycie na
halę nie wcześniej niż o godzinie 12:30)

•

Ad.4. Dodatkowe informacje dotyczące rozgrywek

Jeżeli w którymś z turniejów rundy zasadniczej, w grupie nie pojawią się 2 lub więcej zespołów to:
- nieobecne zespoły spadają do grupy niższej i taka sama ilość zespołów z grupy niższej awansuje do tej grupy.
ŁZPS zastrzega prawo do zmiany liczby grup lub ilości zespołów w nim występujących w przypadku
nieobecności znaczącej ilości drużyn na zawodach.

Ze sportowym pozdrowieniem
Jakub Wlaźlik
Przewodniczący Wydziału Minisiatkówki
Wydział Rozgrywek
Łódzki Związek Piłki Siatkowej
tel: 506 665 838
email: jwlazlik@siatka-lodzkie.pl

