Organizacja oraz zasady rozgrywania meczów w I Lidze Wojewódzkiej Juniorek
1. Rozgrywki I Ligi Wojewódzkiej Juniorek odbywać się będą według obowiązujących
dokumentów MWZPS oraz PZPS.
2. Do udziału w rozgrywkach I Ligi Wojewódzkiej Juniorek upoważnione są zespoły na
podstawie klasyfikacji sezonu poprzedniego oraz dokonanych zgłoszeń do rozgrywek.
3. W przypadku wolnych miejsc w I Lidze Wojewódzkiej Juniorek do udziału w tych
rozgrywkach zapraszane będą kolejne zespoły na podstawie wyników z poprzedniego
sezonu.
4. W I Lidze Wojewódzkiej Juniorek weźmie udział 8 zespołów. Zespoły grają systemem
każdy z każdym, mecz i rewanż.
5. Mecze odbywają się kolejkami wskazanymi w terminarzu przez WGiD. W szczególnie
uzasadnionych przypadkach można wnioskować o rozegranie meczu w innym terminie.
6. Etapy rozgrywek I Ligi Wojewódzkiej Juniorek: faza zasadnicza, faza play-off, turniej
finałowy.
7. Dwa najlepsze zespoły po fazie zasadniczej awansują bezpośrednio do turnieju finałowego.
8. Do fazy play-off przystąpi 6 zespołów z I Ligi Wojewódzkiej Juniorek oraz 2 najlepsze
zespoły z II Ligi Wojewódzkiej Juniorek.
9. Faza play-off odbywa się w 3 rundach według poniższego schematu:
I runda fazy play-off:
mecz A: 8 zespół z I ligi – 1 zespół z II ligi
mecz B: 7 zespół z I ligi – 2 zespół z II ligi
II runda fazy play-off:
mecz C: 6 zespół z I ligi – zwycięzca meczu B
mecz D: 5 zespół z I ligi – zwycięzca meczu A
III runda fazy play-off:
mecz E: 4 zespół z I ligi – zwycięzca meczu D
mecz F: 3 zespół z I ligi – zwycięzca meczu C
10. Każda runda fazy play-off składa się z meczu oraz rewanżu rozgrywanych przez zespoły
na różnych halach (z wyjątkiem zespołów z tego samego klubu) oraz w innych dniach.
Gospodarzem pierwszego meczu powinien być zespół, który zajął niższe miejsce po fazie
zasadniczej.
11. Do turnieju finałowego z etapu play-off awansują dwa zespoły (zwycięzcy dwumeczów
E i F).
12. Przegrani dwumeczu A i B w następnym sezonie grać będą w II Lidze Wojewódzkiej
Juniorek.
13. Zespoły mają 7 dni roboczych na wysłanie oryginału protokołu zawodów na adres
MWZPS. W przypadku nie wypełnienia tej czynności na zespoły mogą być nakładane
opłaty dodatkowe zgodnie z Komunikatem Organizacyjnym MWZPS.
14. Gospodarz spotkania ma obowiązek zapewnić dla obu zespołów po dwie zgrzewki wody
butelek 1,5 litrowych.
15. Uczestnikami turnieju finałowego mogą być zespoły posiadające zawodników w Szkole
Mistrzostwa Sportowego na podstawie Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych PZPS.
16. Uczestnictwo w turnieju finałowym nie kwalifikuje zespołu do udziału w rozgrywkach I
ligi w następnym sezonie.
17. Turniej finałowy rozgrywany jest systemem każdy z każdym, wg tabeli Bergera
z zastrzeżeniem:
17.1.Ostatni mecz w turnieju rozgrywany jest pomiędzy zespołami, które zajęły 1 i 2
miejsce w fazie zasadniczej.
17.2.W przypadku uczestnictwa w turnieju finałowym dwóch zespołów z jednego klubu
rozgrywają one pierwszy mecz w turnieju. Nie obowiązuje wtedy punkt 17.1.

18. Nierozegranie meczu przez oba zespoły do końca zakończenia etapu będzie skutkowało
obustronnym walkowerem, nałożeniem opłaty dodatkowej dla obu zespołów oraz brakiem
przekazania 50 % opłaty dodatkowej dla zespołu przeciwnego.
19. Zgodnie z § 36 Przepisów Sportowo Organizacyjnych w fazie zasadniczej obowiązuje
następująca punktacja:
19.1.Za wynik 3:0 lub 3:1 – zwycięzca 3 pkt, przegrany 0 pkt
19.2.Za wynik 3:2 – zwycięzca 2 pkt, przegrany 1 pkt
20. W fazie play-off zgodnie z § 39 Przepisów Sportowo Organizacyjnych o zwycięstwie
decyduje liczba zdobytych punktów. Jeżeli zdobyte punkty są równe, rozgrywany jest tzw.
„złoty set”. „Złoty set” rozgrywany jest 15 minut po zakończeniu drugiego spotkania, na
tym samym boisku, na zasadach obowiązujących w rozgrywkach PZPS.
21. O końcowej klasyfikacji w fazie zasadniczej oraz grupie finałowej zgodnie z § 37
Przepisów Sportowo Organizacyjnych decyduje kolejno:
- większa liczba zdobytych punktów;
- większa liczba zwycięstw;
- większy stosunek setów;
- większy stosunek „małych” punktów;
- wynik bezpośrednich spotkań (kolejno – punkty, stosunek setów, stosunek „małych
punktów”
22. W turnieju finałowym zgodnie z § 38 Przepisów Sportowo Organizacyjnych obowiązuje
następująca punktacja:
22.1. Za wynik 3:0, 3:1 lub 3:2 – zwycięzca 2 pkt, przegrany 1 pkt
22.2. Za walkower – zwycięzca 2 pkt, przegrany 0 pkt
23. Wszystkie kluby mają obowiązek do 07.09.2017 roku przesłać arkusz excel z terminami
meczów na adres e-mail: wgid@mwzps.pl. W arkuszu należy wpisać terminy swoich
meczów zarówno w roli gospodarza, jak i gościa.
24. Załącznikiem do niniejszego dokumentu jest arkusz excel z rozpisanym terminarzem fazy
zasadniczej i danymi kontaktowymi osób odpowiedzialnych za zespoły.

Zespoły I Ligi Wojewódzkiej Juniorek w sezonie 2017/2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

LTS Legionovia Legionowo I
ESPES MUKS Sparta Warszawa
LTS Legionovia Legionowo II
MUKS Volley Płock
UKS Ósemka Siedlce
UMKS MOS Wola Warszawa
MUKS Trzynastka Radom
UMKS MOS Wola Warszawa II
Terminarz kolejek i etapów I Ligi Wojewódzkiej Juniorek w sezonie 2017/2018

FAZA ZASADNICZA 11.09 – 17.12.2017
I kolejka: 11-17.09.2017
II kolejka: 18-24.09.2017
III kolejka: 25.09-01.10.2017
IV kolejka: 02-08.10.2017
V kolejka: 09-15.10.2017
VI kolejka: 16-22.10.2017
VII kolejka: 23-29.10.2017
VIII kolejka: 30.10-05.11.2017
IX kolejka: 06-12.11.2017
X kolejka: 13-19.11.2017
XI kolejka: 20-26.11.2017
XII kolejka: 27.11.-03.12.2017
XIII kolejka: 04-10.12.2017
XIV kolejka: 11-17.12.2017
FAZA PLAY-OFF
I runda: 08-14.01.2018
II runda: 15-21.01.2018
III runda: 22-28.01.2018
TURNIEJ FINAŁOWY
02-04.02.2018
Powyższe terminy mogą ulec zmianie.
Wyłączne prawo interpretacji regulaminu rozgrywek przysługuje WGiD MWZPS. W
kwestiach nieujętych w oficjalnych dokumentach zasady określa WGiD MWZPS.

