
 
               Bytom 17.10.2017r 

 

KOMUNIKAT NR 45/2017/2018 

Śląska Liga Juniorek i Juniorów – rocznik 2000 i młodsi 

 sezon 2017/2018 

Wykaz uprawnionych do bezpośredniego udziału w rozgrywkach I ligi: 

 

 
Juniorki 

 
Lp. Juniorzy 

JKTS I Jastrzębie Zdrój – 708 pkt 
(Paszek Agata, Graboń Magdalena,  

Kubiak Anna, rez.Kałużny Laura) 
1 

MUKS Jedynka Pszów – 610 pkt 
( Kowol Marek, Kempa Mateusz,  

Borek Kamil ) 

KTS Mysłowice – 574 pkt 
( Grzesińska Zuzanna, Gasz Alicja,  

Urbaniak Wiktoria ) 
2 

Sokół Orzesze – 476 pkt 
( Pawłowski Krzysztof, Suchoń Jakub, 

Piątek Adam ) 

MKS Skarbek I Tarnowski Góry – 551pkt 
( Tomecka Julia, Franaszczuk Klaudia, 

Szymczyk Natalia ) 
3 

AKS Mikołów – 327 pkt 
( Brząkalik Rafał, Kochańczyk Łukasz, 

Woźniak Jakub ) 

Mysław Mysłowice – 345 pkt 
( Filczak Ewa, Cieślik Faustyna,  

Tomanek Zuzanna ) 
4 

MKS Skarbek Tarnowskie Góry-246pkt 
( Czapla Kamil, Żurek Bartosz, 

Idaczyk Dominik 

 

 

1. Turniej eliminacyjny odbędzie się w dniu 28.10.2017 r. w Jastrzębiu Zdrój o godz.10.00. 

2. Awans uzyska po sześć najlepszych drużyny żeńskich i męskich. 

3. Drużyny, które dotychczas nie zgłosiły udziału w rozgrywkach półfinałowych mogą 

dokonać zgłoszeń do dnia 28.10.2017 r. ( przed rozpoczęciem turnieju), do godz. 9.30 

 

Uwagi: 

 

Prosimy o sprawdzenie powyższych wyliczeń i ustawień drużyn. W przypadku zastrzeżeń lub 

uwag do listy drużyn prosimy o kontakt z przewodniczącym rozgrywek. Brak uwag jest 

jednocześnie zgodą na podane składy drużyn. 

 

 

 

 

 

 



Regulamin Śląskiej Ligi Juniorek i Juniorów – rocznik 2000 i młodsi 

sezon 2017/2018 

 

1. Uczestnictwo 

 

a. Prawo startu mają drużyny klubowe zawodników i zawodniczek urodzonych w roku 

2000 i młodsi 

b. Drużyna juniorek składa się z 3-ch zawodniczek. 

c. Drużyna juniorów składa się z 3-ch zawodników. 

d. Zawodniczki lub zawodnicy rezerwowi mogą wystąpić w kolejnym rozgrywanym meczu. 

e. Do rozgrywek finałowych I ligi kwalifikuje się po 10 drużyn juniorek i juniorów:. 

I. 4 najlepsze drużyny juniorek i cztery drużyny juniorów z rankingu klubowego 

za sezon 2016/2017 - zlicza się punkty trzech najlepszych zawodników/czek z 

uwzględnieniem zmiany barw klubowych w sezonie 2017/2018 ( w przypadku 

równej ilości punktów decydują wyższe punkty najlepszego zawodnika/czki); 

II. 6 najlepszych drużyn juniorek i juniorów z eliminacyjnego turnieju. 

f. Pozostałe drużyny z eliminacji kwalifikują się do rozgrywek II ligi. 

 

2. System rozgrywek 

 

a. Eliminacje będą rozgrywane w zależności od ilości drużyn 

systemem do dwóch przegranych z grą o trzecie miejsce od tyłu z wyłonieniem sześciu 

drużyn lub systemem grupowym. 

b. Turniej finałowy z udziałem 10-ciu drużyn juniorek i 10 drużyn juniorów rozgrywany jest 

w trzech terminach systemem każdy z każdym. 

c. Mecze rozgrywane są w całości według klucza: 

1.A-X, 2.B-Y, 3.C-Z, 4.A-Y, 5.B-X i są rozgrywane do momentu zdobycia 3 punktów 

d. Drużyna umieszczona na I miejscu w terminarzu gra na ustawieniu A, B, C. 

e. Zwycięzca meczu otrzymuje 2 pkt., przegrany 1 pkt. 

f. W przypadku meczu oddanego walkowerem, zwycięzca otrzymuje 2 pkt., a przegrany 0 

pkt. 

g. Po rozegraniu wszystkich meczy finałowych sporządzona jest tabela końcowa.  

O kolejności miejsc decydować będzie tabela uwzględniająca kolejno: 

punkty, małe punkty, sety. W przypadku zaistnienia sytuacji, gdy dwie drużyny będą 

posiadać identyczny bilans o kolejności zadecyduje bezpośredni mecz. 

h. Turniej II ligi rozegrany zostanie w jednym terminie, systemem pucharowym (do dwóch 

przegranych), z rozegraniem meczy ustalających kolejność w danym przedziale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Sprawy finansowe 

 

a. Za udział w eliminacjach Śląskiej Ligi Juniorów i Juniorek wpisowe wynosi 30,00 zł od 

każdej drużyny startującej w półfinałach. 

b. Drużyny, które uzyskają awans do finałów dokonują dodatkowej opłaty startowej w 

kwocie 50,00 zł. 

c. Drużyny zakwalifikowane do rozgrywek II ligi dokonują dodatkowej opłaty startowej w 

kwocie 20,00 zł. 

 

d. Drużyny zakwalifikowane bezpośrednio do turnieju finałowego dokonują łącznej opłaty 

startowej w kwocie 80,00 zł. 

 

4. Punktacja 

 

a. Za udział w rozgrywkach Śląskiej Ligi Juniorek i Juniorów zostaną naliczone punkty do 

współzawodnictwa sportowego najlepszych klubów Województwa Śląskiego za sezon 

2017/2018 

 

 

 

Punktacja I ligi Punktacja II ligi 

Miejsce Punkty Miejsce Punkty 

1 800 11 250 

2 700 12 225 

3 650 13 200 

4 600 14 175 

5 550 15 150 

6 500 16 125 

7 450 17 100 

8 400 18 90 

9 350 19 80 

10 300 20 70 

  21 65 

  22 60 

  23 55 

  24 50 

  25 45 

  26 40 

 

 

b. Za udział w eliminacjach drużyny, które nie zakwalifikowały się do rozgrywek I lub II ligi 

otrzymują po 30 punktów 

 

 

Przewodniczący Wydziału Rozgrywek 

Dariusz Steuer 


