Organizacja oraz zasady rozgrywania meczów w IV Lidze Wojewódzkiej Seniorów
1. Rozgrywki IV Ligi Wojewódzkiej Seniorów odbywać się będą według obowiązujących
dokumentów MWZPS oraz PZPS.
2. Do udziału w rozgrywkach IV Ligi Wojewódzkiej Seniorów upoważnione są zespoły na
podstawie dokonanych zgłoszeń do rozgrywek.
3. W IV Lidze Wojewódzkiej Seniorów weźmie udział 18 zespołów, które zostały podzielone
na 3 grupy. Zespoły w grupach grają systemem każdy z każdym, mecz i rewanż.
4. Etapy rozgrywek IV Ligi Wojewódzkiej Seniorów: faza zasadnicza (I i II runda) oraz grupa
finałowa.
5. Do grupy finałowej awansują po 3 najlepsze zespoły z każdej z grupy.
6. Do klasyfikacji grupy finałowej zaliczone będą 4 mecze z grupy dla każdego zespołu.
Zaliczone będą wyniki meczów pomiędzy zespołami, które wyszły z danej grupy do grupy
finałowej. W ramach grupy finałowej każdy z zespołów rozegra 12 spotkań (mecz i rewanż
z każdą z trzech drużyn które wyszły z dwóch pozostałych grup)
7. Dwa najlepsze zespoły w rozgrywkach IV Ligi Wojewódzkiej Seniorów awansują do III
Ligi Wojewódzkiej Seniorów.
8. Mecze odbywają się kolejkami oraz terminami wskazanymi w terminarzu przez WGiD.
9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach można wnioskować o rozegranie meczu w
innym terminie.
10. Mecze seniorskie odbywają się weekendami. W przypadku zgody obu zespołów na
rozegranie meczu w dzień powszedni obowiązują regulacje zawarte w Przepisach
Sportowo – Organizacyjnych MWZPS.
11. Uprasza się o niewyznaczanie późnych pór rozpoczęcia meczu dla zespołów
młodzieżowych biorących udział w rozgrywkach seniorskich, w dniu poprzedzającym
naukę szkolną
12. Zespoły mają 7 dni roboczych na wysłanie oryginału protokołu zawodów na adres
MWZPS. W przypadku niewypełnienia tej czynności na zespoły mogą być nakładane
opłaty dodatkowe zgodnie z Komunikatem Organizacyjnym MWZPS.
13. Gospodarz spotkania ma obowiązek zapewnić dla obu zespołów po dwie zgrzewki wody
butelek 1,5 litrowych.
14. 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.
15. Zgodnie z § 36 Przepisów Sportowo Organizacyjnych w fazie zasadniczej obowiązuje
następująca punktacja:
15.1.Za wynik 3:0 lub 3:1 – zwycięzca 3 pkt, przegrany 0 pkt
15.2.Za wynik 3:2 – zwycięzca 2 pkt, przegrany 1 pkt
16. O końcowej klasyfikacji w fazie zasadniczej zgodnie z § 37 Przepisów Sportowo Organizacyjnych MWZPS 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”
17. Wszystkie kluby mają obowiązek do 07.10.2017 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.

18. Załącznikiem do niniejszego dokumentu jest arkusz excel z rozpisanym terminarzem fazy
zasadniczej i danymi kontaktowymi osób odpowiedzialnych za zespoły.
Zespoły IV Ligi Wojewódzkiej Seniorów w sezonie 2017/2018
GRUPA A
Olymp Błonie
UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów
Żyrardowskie Stowarzyszenie Siatkówki "Len"
UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki
SPS Konstancin - Jeziorna
Astoria Piaseczno II
GRUPA B
UMKS Gwardia Legionowo
KS Ventus Zamek Ciechanów
SuperTeam UKS Herkules Sulejówek
KS Siatkarz Ząbki
ADS Wolta Warszawa
MMKS Mińsk Mazowiecki
Grupa C
SPS Jedlińsk
MPKS Zwoleń
KS Grom Przytyk
KS Mogielanka Mogielnica
GKS YABU Sadownik Błędów
WTS Klondaik Warka
Terminarz kolejek i etapów IV Ligi Wojewódzkiej Seniorów w sezonie 2017/2018
FAZA ZASADNICZA: 23.10.2017 – 14.01.2018
I kolejka: 23-29.10.2017
II kolejka: 30.10-05.11.2017
III kolejka: 06-12.11.2017
IV kolejka: 13-19.11.2017
V kolejka: 20-26.11.2017
VI kolejka: 27.11-03.12.2017
VII kolejka: 04-10.12.2017
VIII kolejka: 11-17.12.2017
IX kolejka: 02-07.01.2018
X kolejka 08-14.01.2018
Grupa Finałowa: 29.01 – 15.04.2018

Powyższe terminy mogą ulec zmianie.
Wyłączne prawo interpretacji regulaminu rozgrywek przysługuje WGiD MWZPS.
W kwestiach nieujętych w oficjalnych dokumentach zasady określa WGiD MWZPS.

