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Koszykówka kobiet – regulamin techniczny 

I. PROGRAM i SYSTEM ROZGRYWEK 

1. Dolnośląska Liga Międzyuczelniana w koszykówce kobiet zostanie przeprowadzona systemem zatwierdzonym 

na spotkaniu organizacyjnym trenerów sekcji AZS, które odbyło się w dniu 22.10.2018, którego integralną 

częścią jest terminarz rozgrywek.  

2. Do rozgrywek ligowych zgłoszonych zostało 6 zespołów. Rozgrywki podzielone są na rundę zasadniczą, w 

której zespoły rozgrywają spotkania formułą ligową ‘każdy z każdym’ oraz fazę play- off, w której cztery 

najlepsze zespoły z rundy zasadniczej rywalizują rozgrywając spotkania półfinałowe zgodnie z rozstawieniem. 

W fazie play- off pierwszy mecz rozgrywany jest na obiekcie zespołu, który zajął niższe miejsce w tabeli po 

rundzie zasadniczej. W fazie play- off rozgrywany jest mecz i rewanż, z wyjątkiem meczu o 5 miejsce, w 

którym zespoły rozgrywają jeden mecz na obiekcie zespołu, który zajął wyższe miejsce w tabeli rundy 

zasadniczej.  

II. UCZESTNICTWO  

1. Zgodnie z Regulaminem Ogólnym DLM. 

2. W danym meczu może uczestniczyć 12 zawodniczek z pośród zgłoszonych do rozgrywek  

III. PRZEPISY GRY 

1. Zawody będą rozgrywane w oparciu o przepisy PZKOsz. 

IV. PUNKTACJA 

1. O kolejności miejsc zajętych przez zespoły decyduje suma punktów uzyskanych zgodnie z zasadą: - za 

zwycięstwo 2 pkt. – za porażkę 1 pkt. – za walkower -1 pkt. 

2. W przypadku uzyskania przez dwa zespołów równej ilości punktów, o kolejności decyduje: 

 wynik(i) meczu(ów) pomiędzy tymi dwiema drużynami.  

 stosunek koszy zdobytych do straconych w meczach pomiędzy tymi drużynami 

 jeżeli liczba punktów oraz stosunek koszy zdobytych do straconych w meczach pomiędzy tymi  

drużynami są wciąż takie same, klasyfikację ustala się na podstawie stosunku koszy zdobytych do 

straconych we wszystkich meczach rozegranych w grupie przez obie drużyny 

 jeżeli jest więcej niż dwie drużyny z taką samą ilością punktów, stosuje się drugą klasyfikację, biorąc pod 

uwagę wyłącznie wyniki meczów rozegranych między zainteresowanymi drużynami. 
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V. UWAGI KOŃCOWE  

1. W przypadku, gdy drużyna odda dwa mecze walkowerem podczas całych rozgrywek to zespół jest wykluczony 

tegorocznych z rozgrywek, a wszystkie jego wyniki są anulowane. 

2. Zmiany terminów rozgrywania meczy zgodnie z pkt. 11.2 Regulaminu Ogólnego. 

 


