Organizacja oraz zasady rozgrywania meczów w Lidze Wojewódzkiej Młodzików
1. Rozgrywki Ligi Wojewódzkiej Młodzików odbywać się będą według obowiązujących
dokumentów MWZPS oraz PZPS.
2. Do udziału w rozgrywkach Ligi Wojewódzkiej Młodzików upoważnione są zespoły na podstawie
dokonanych zgłoszeń do rozgrywek.
3. Liga Wojewódzka Młodzików rozgrywana jest systemem turniejowym.
4. Etapy rozgrywek Ligi Wojewódzkiej Młodzików: turniej rozstawieniowy, 4 turnieje ligowe, turniej
półfinałowy, turniej finałowy.
5. Turniej rozstawieniowy młodzików rozgrywany będzie w dwóch fazach.
6. W drugiej fazie turnieju rozstawieniowego udział wezmą 24 zespoły. Udział w tej fazie rozgrywek
zapewniony ma 12 zespołów na podstawie zgłoszeń i zeszłorocznej klasyfikacji końcowej.
7. W pierwszej fazie turnieju rozstawieniowego udział weźmie 28 zespołów podzielonych na 6 grup
(4-5 zespołowych). Z każdej z sześciu grup do drugiej fazy turnieju rozstawieniowego awansują
dwa najlepsze zespoły.
8. Podczas drugiej fazy turnieju rozstawieniowego zespoły podzielone będą na 6 grup
czterozespołowych.
9. Na podstawie wyników turnieju rozstawieniowego zespoły zostaną przydzielone do lig. W I, II i
III lidze grać będzie po 6 zespołów, w kolejnych ligach po 4 zespoły. Ostatnia liga może się składać
z 3, 5, 6 lub 7 zespołów.
10. Każdemu zespołowi, który będzie grać w turnieju rozstawieniowym, przydzielone zostaną punkty
w zależności od ligi, do której zespół się zakwalifikuje. Nie ma rankingu zespołów
w poszczególnych ligach po turnieju rozstawieniowym.
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11. Po każdym turnieju ligowym, w zależności od zajętego miejsca, zespołom zostaną przyznane
punkty rankingowe według poniższej tabeli 1
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12. Wszystkie turnieje ligowe odbywają się systemem każdy z każdym. Uczestnicy przed
rozpoczęciem turnieju muszą wnieść opłatę startową (poza zespołem organizatora). Brak udziału
w turnieju (z jakichkolwiek przyczyn) nie zwalnia z opłaty startowej. Skutkuje także opłatą
dodatkową zgodnie z Komunikatem Organizacyjnym MWZPS.
12.1. Turnieje dla I, II i III ligi odbywać się będą przez dwa dni (sobota-niedziela)
12.2. Turnieje dla pozostałych lig rozgrywane są podczas jednego dnia.
12.3. Turniej ostatniej ligi będzie rozgrywany jednego lub przez dwa dni, w zależności od składu
ligi i możliwości organizacyjnych.
13. W rozgrywkach Ligi Wojewódzkiej Młodzików po każdym turnieju ligowym obowiązuje system
awansów i spadków według poniższej tabeli:
1

Punktacja w tabeli w ostatnich ligach może ulec zmianie w zależności od ilości uczestniczących zespołów w rozgrywkach.
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14. Organizatorzy turniejów ligowych poszczególnych lig wyznaczani są przez WGiD MWZPS:
14.1. Organizator zostanie wskazany w ciągu 10 dni od zakończenia poprzedniego turnieju
ligowego na podstawie nadesłanych zgłoszeń do koordynatora rozgrywek za pomocą adresu
e-mail: wgid@mwzps.pl
14.2. Organizator turnieju ligowego zapewnia halę wraz z wyposażeniem i zapleczem, wodę oraz
opiekę medyczną.
14.3. Organizator turnieju zapewnia obsługę tablicy punktowej, sekretarza, który napisze
uproszczony protokół meczu, druki protokołów oraz kartki na ustawienie.
14.4. Pozostali uczestnicy turnieju wpłacają wpisowe zgodnie z Komunikatem Organizacyjnym
MWZPS.
14.5. O ilości sektorów, na których rozgrywany będzie turniej decyduje organizator w
porozumieniu z koordynatorem.
14.6. W dniu zakończenia turnieju organizator ma obowiązek przesłać skan komunikatu
końcowego turnieju, wypełnionego przez sędziów, do koordynatora rozgrywek na adres email: wgid@mwzps.pl.
14.7. W pierwszy dzień roboczy po zakończeniu turnieju organizator ma obowiązek wysłać do
MWZPS:
14.7.1. Oryginał komunikatu końcowego turnieju.
14.7.2. Uproszczone protokoły ze wszystkich spotkań.
14.7.3. Formularze F-02 oraz listy zawodnicze wszystkich zespołów zatwierdzone przez
sędziów.
14.8. Na prośbę zespołów przyjezdnych organizator powinien wskazać dogodne miejsce na nocleg
oraz na posiłek
15. W przypadku braku chęci organizowania turnieju ligowego przez zespoły uczestniczące w danej
lidze organizowany będzie wtedy turniej komercyjny. Wpisowe do turnieju komercyjnego ustalane
jest za każdym razem w porozumieniu z organizatorem.
16. Nieopłacenie wpisowego za turniej rozstawieniowy oraz za poszczególne turnieje ligowe
skutkować będzie niedopuszczeniem zespołu do udziału w rozgrywkach.
17. Kolejność rozgrywania spotkań podczas turnieju ligowego odbywać się będzie zgodnie z tabelą
Bergera, z ewentualnym uwzględnieniem dalekich dojazdów. Zespoły z tego samego klubu grają
swój mecz w pierwszej rundzie danego turnieju ligowego.
18. W przypadku niepojawienia się zespołu na turnieju ligowym, może zostać on wycofany
z rozgrywek. Zostaje na niego nałożona opłata dodatkowa zgodnie z Komunikatem
Organizacyjnym MWZPS. W miejsce wycofanego zespołu(ów) do wyższej ligi awans uzyskają
kolejne zespoły.
19. Na podstawie wyników turnieju rozstawieniowego oraz czterech turniejów ligowych sporządzona
zostanie tabela rankingowa. Dwa pierwsze zespoły awansują bezpośrednio do turnieju finałowego,
natomiast zespoły z miejsc 3-8 do turnieju półfinałowego.
20. W przypadku równej liczby punktów dwóch lub więcej zespołów w tabeli rankingowej o wyższym
miejscu decydować będzie:
I.
Bilans gier pomiędzy zainteresowanymi zespołami z całego cyklu.
II.
Dotychczasowy ranking zespołów.
21. Zawodnik z II (III) zespołu może przejść do I (II) zespołu, po każdym turnieju i musi w nim
pozostać do zakończenia rozgrywek.
22. Zawodnik z I (II) zespołu nie może przejść do II (III) zespołu, aż do odpadnięcia z rozgrywek I (II)
zespołu.
23. Prawo do organizacji turnieju półfinałowego będzie miał zespół, który zajmie 3 miejsce w tabeli
rankingowej.

24. Turniej półfinałowy rozgrywany jest systemem każdy z każdym wg kolejności podanej
komunikatem przez WGiD. W przypadku uczestnictwa w turnieju dwóch zespołów z jednego
klubu rozgrywają one pierwszy mecz w turnieju.
25. Turniej finałowy rozgrywany jest systemem każdy z każdym, z zastrzeżeniem:
25.1. Ostatni mecz w turnieju rozgrywany jest pomiędzy zespołami, które zajęły 1 i 2 miejsce
w tabeli rankingowej
25.2. W przypadku uczestnictwa w turnieju finałowym dwóch zespołów z jednego klubu
rozgrywają one pierwszy mecz w turnieju. Nie obowiązuje wtedy punkt 23.1.
26. W turniejach zgodnie z § 40 Przepisów Sportowo Organizacyjnych obowiązuje następująca
punktacja:
26.1. Za wynik 2:0 lub 2:1 – zwycięzca 2 pkt, przegrany 1 pkt
26.2. Za walkower – zwycięzca 2 pkt, przegrany 0 pkt
27. O końcowej klasyfikacji w poszczególnych turniejach zgodnie z § 39 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”).
28. Zespoły z miejsc 9-12, 13-16, 17-20 itd. mogą rozegrać dodatkowy turniej o mistrzostwo III Ligi,
IV Ligi, V Ligi itd. Warunkiem rozegrania takiego turnieju jest wzięcie udziału w tym turnieju
wszystkich zespołów z danych miejsc.
29. W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną Wydział Gier i Dyscypliny MWZPS zastrzega
sobie możliwość wydawania dodatkowych dokumentów czy komunikatów, które mogą mieć
wpływ na terminy oraz system rozgrywek. Z tych regulacji mogą wynikać również dodatkowe
obostrzenia dotyczące organizacji meczów.

Terminarz Ligi Wojewódzkiej Młodzików w sezonie 2020/2021
Turniej rozstawieniowy: 03 – 04.10.2020
I turniej ligowy: 24 – 25.10.2020 (termin do potwierdzenia)
II turniej ligowy: 21 – 22.11.2020 (termin do potwierdzenia)
III turniej ligowy: 12 – 13.12.2020 (termin do potwierdzenia)
IV turniej ligowy: ???
Turniej półfinałowy: ???
Turniej finałowy: ???

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

