
Organizacja oraz zasady rozgrywania meczów w II Lidze Wojewódzkiej Juniorek 

 

1. Rozgrywki II Ligi Wojewódzkiej Juniorek odbywać się będą według obowiązujących 

dokumentów MWZPS oraz PZPS. 

2. Do udziału w rozgrywkach II Ligi Wojewódzkiej Juniorek upoważnione są zespoły na 

podstawie dokonanych zgłoszeń do rozgrywek. 

3. Zespoły grają systemem każdy z każdym, mecz i rewanż.  

4. Mecze odbywają się w terminach wskazanych przez WGiD MWZPS. 

5. Etapy rozgrywek II Ligi Wojewódzkiej Juniorek: I runda fazy zasadniczej, II runda fazy 

zasadniczej, faza play-off z I Ligą Juniorek. 

6. Dwa najlepsze zespoły II Ligi Wojewódzkiej Juniorek przystąpią do rywalizacji play-off 

w I Lidze Wojewódzkiej Juniorek. 

7. Zespoły mają 45 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.  

8. Gospodarz spotkania ma obowiązek zapewnić dla obu zespołów po dwie zgrzewki wody 

butelek 1,5 litrowych. 

9. 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. 

10. Zgodnie z § 38 Przepisów Sportowo Organizacyjnych w fazie zasadniczej oraz grupie 

finałowej obowiązuje następująca punktacja: 

10.1.Za wynik 3:0 lub 3:1 – zwycięzca 3 pkt, przegrany 0 pkt 

10.2.Za wynik 3:2 – zwycięzca 2 pkt, przegrany 1 pkt 

11. W fazie play-off zgodnie z § 41 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. 

12. O końcowej klasyfikacji w fazie zasadniczej oraz grupie finałowej 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”). 

13. Wszystkie kluby mają obowiązek do 06.09.2022 roku przesłać arkusz excel z terminami 

meczów fazy zasadniczej na adres e-mail wgid@mwzps.pl. W arkuszu należy wpisać 

terminy swoich meczów jako gospodarz i gość.  

14. Załącznikiem do niniejszego dokumentu jest arkusz excel z rozpisanym terminarzem fazy 

zasadniczej.  

15. W przypadku wycofania jakiegokolwiek zespołu system rozgrywek może ulec 

zmianie. 

16. 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. 

17. Przed zakończeniem I rundy fazy zasadniczej, kluby, które mają zgłoszony więcej niż 

jeden zespół do rozgrywek w danej kategorii wiekowej, mogą dokooptować maksymalnie 

dwóch zawodników do zespołu o najwyższej numeracji. Tak dokooptowani zawodnicy 



pozostają w zespole o najwyższej numeracji do końca sezonu rozgrywkowego. Opisana 

kooptacja odbywa się za zgodą WGiD MWZPS i musi zostać dokonana do 31.10.2022 r. 

WGiD MWZPS może odmówić kooptacji zawodników bez podania przyczyny. Pozostałe 

kooptacje  odbywać się dalej mogą zgodnie z § 11 Przepisów Sportowo Organizacyjnych. 

 

 

  



 

Zespoły II Ligi Wojewódzkiej Juniorek w sezonie 2022/2023 

 

1. Legia Warszawa 

2. OTPS Nike Ostrołęka 

3. KKS Kozienice 

4. UKS Esperanto I 

5. UKS Esperanto II 

6. UKS Atena II Kaman Warszawa 

7. MUKS Sparta II Warszawa  



Terminarz etapów II Ligi Wojewódzkiej Juniorek w sezonie 2022/2023 

 

 

FAZA ZASADNICZA: 12.09-18.12.2022 

 

I kolejka: 12-18.09.2022 

II kolejka: 19-25.09.2022 

III kolejka: 26.09-02.10.2022 

IV kolejka: 03-09.10.2022 

V kolejka: 10-16.10.2022 

VI kolejka: 17-23.10.2022 

VII kolejka: 24.10-06.11.2022 

VIII kolejka: 24.10-06.11.2022 

IX kolejka: 07-13.11.2022 

X kolejka: 14-20.11.2022 

XI kolejka: 21-27.11.2022 

XII kolejka: 28.11-04.12.2022 

XIII kolejka: 05-11.12.2022 

XIV kolejka: 12-18.12.2022 

 

FAZA PLAY-OFF z I LIGĄ WOJEWÓDZKĄ JUNIOREK:  

 

I runda: 02-08.01.2023 

II runda: 09-15.01.2023 

III runda: 16-22.01.2023 

 

TURNIEJ FINAŁOWY: 

 

03-05.02.2023 

 

 

Wszystkie powyższe terminy mogą ulec zmianie. 

 

Wyłączne prawo interpretacji regulaminu rozgrywek przysługuje WGiD MWZPS. 

W kwestiach nieujętych w oficjalnych dokumentach zasady określa WGiD MWZPS. 

 


