
                  KOMUNIKAT 3.02 2022/2023 

             
LIGA MINI SIATKÓWKI      

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2023 

„4” chłopców 
 

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

 
• Ad.1. System rozgrywek oraz podział na grupy. 

Tegoroczna edycja Ligi Minisiatkówki zostanie rozegrana w systemie 5 turniejów (runda 
eliminacyjna, rundy zasadnicze, finał). 

Runda eliminacyjna nie jest wliczana do ogólnej klasyfikacji punktowej. Jej celem jest przydział 
zespołów do odpowiednich grup.  

Runda Zasadnicza: 

To 3 turnieje, w których uczestnicy grają w grupach określonych następująco: 

Pierwszy turniej rundy zasadniczej: 

• Pierwsze oraz dwa drugie miejsca (z wyższym ilorazem sumy zdobytych małych punktów do 
sumy straconych małych punktów) tworzą grupę pierwszą;  

• Pozostałe miejsce drugie, miejsca trzecie oraz jedno miejsce czwarte (z wyższym ilorazem sumy 
zdobytych małych punktów do sumy straconych małych punktów) tworzą grupę drugą; 

• Pozostałe miejsca tworzą grupę trzecią. 
 
Po każdym turnieju awans do grupy wyższej uzyskają 2 zespoły z grupy niższej oraz 2 zespoły 
spadną z grupy wyższej do grupy niższej. 
 
Finał: 

Do finału wojewódzkiego awansuje następująca ilość zespołów: 
6 zespołów z najwyższym uzyskanym dorobkiem punktowym po trzech turniejach rundy zasadniczej. 
 

 



Eliminacje – podział na grupy: 
 

„4” A B C 

1 KS WIFAMA Łódź ORLIK SP 4 Łuków 
KS ARENA Tomaszów 

Maz. 

2 
UKS 13 Joker Glinka 
Academy Tomaszów 

Maz. 
SP 137 WIFAMA Łódź SPS I Zduńska Wola 

3 WKS Wieluń KONTRA Łódź Wifama KONTRA Łódź 

4 
Akademia Siatkówki III 

Skra Bełchatów 
SPS II Zduńska Wola 

Akademia Siatkówki I 
Skra Bełchatów 

5 MKS BZURA Ozorków 
Akademia Siatkówki II 

Skra Bełchatów 
UKS Akademia 

Siatkówki Zduńska Wola 

 

• Ad.2. System punktacji w turniejach rundy zasadniczej. 

Turnieje rundy zasadniczej będą podlegały punktacji w każdej grupie analogicznie do systemu 
znanego z młodzików i młodziczek:  

1 miejsce – Ilość punktów odpowiadająca liczbie zespołów w grupie  
2 miejsce – Ilość punktów odpowiadająca liczbie zespołów w grupie - 1 
3 miejsce – Ilość punktów odpowiadająca liczbie zespołów w grupie - 2 

... 
Przedostatnie miejsce  – 2 punkty 

Ostatnie miejsce – 1 punkt  
 
Klasyfikacja będzie prowadzona w każdej grupie osobno, ale łącznie dla wszystkich grup  
np. Grupa A otrzymuje punkty 15-11, Grupa B 10-6 zależnie od zajętych miejsc po turnieju.  
 
W przypadku równej ilości punktów po trzecim turnieju rundy zasadniczej zespół zostanie 
sklasyfikowany na miejscu wyższym, gdy: 
- jego iloraz małych punktów zdobytych do straconych będzie wyższy (liczony łącznie ze wszystkich 
turniejów rundy zasadniczej – suma łącznie zyskanych małych punktów podzielona przez sumę 
łącznie straconych małych punktów). 
 

• Ad.3. Termin i miejsce rozgrywek (miejsca turniejów będą aktualizowane w trakcie trwania 
rozgrywek). 
 
1. Eliminacje: 26.02.2023 r. – WKS Wieluń, ul Wojska Polskiego 32 (przy ZS 1). Godzina 11:00 
2. I Turniej 11.03.2023 r. – WKS Wieluń, ul. Częstochowska 35 (WOSiR). Godzina 10:00 
3. II Turniej 25.03.2023 r.  – zostanie uzupełniony w terminie późniejszym. 
4. III Turniej (wstępnie 15.04.2023r.) – jeżeli do ½ Mistrzostw Polski Młodzików awansują 

zespoły posiadające w składzie zawodników z „czwórek”, to III Turniej zostanie rozegrany  
w dniach 22-23.04. 2023 r. 

5. Finał (pierwszy lub drugi weekend czerwca) – zostanie uzupełniony w terminie późniejszym. 
 



• Ad.4. Dodatkowe informacje dotyczące rozgrywek 
 

KAŻDY zespół, który nie pojawi się na turnieju eliminacyjnym  zostaje skreślony z listy zespołów na cały sezon 
Ligi mini siatkówki.  
 
Jeżeli w którymś z turniejów rundy zasadniczej, w grupie nie pojawi się zespół to:  
- nieobecne zespoły spadają do grupy niższej i taka sama liczba zespołów z grupy niższej awansuje do tej grupy. 

Każdy zespół nieobecny w jednym z turniejów rundy zasadniczej otrzymuje do łącznej klasyfikacji połowę punktów 
miejsca ostatniego z danej grupy. Jego mecze zapisane będą jako walkowery oraz spada do grupy niżej. 

Turnieje „4” chłopców rozgrywane będą w systemie 2 setów do 15 punktów (przy zachowaniu przez jeden  
z zespołów przynajmniej dwóch punktów różnicy). 
Zespół może wygrać, zremisować lub przegrać. 
Punktacja w grupie będzie następująca: 
 1. Wygrana – 2 punkty dla zwycięzcy, 0 punktów dla przegranego; 
 2. Remis – 1 punkt dla obydwu zespołów; 
 

Zespół nie zostanie dopuszczony do rozgrywek jeżeli:  

1) Uczestnicy zawodów nie posiadają ważnych badań lekarskich (potwierdzonym wpisem  
w profilu zawodnika na stronie pzps-rejestracja.pl lub pokazanym przed pierwszym turniejem 
sędziemu głównemu).  

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 
ŁZPS 
numer telefonu: 506-665-838 
email: jwlazlik@siatka-lodzkie.pl  


