
 

 
 

  

 

Piłka siatkowa mężczyzn – regulamin techniczny 

Dolnośląskiej Ligi Międzyuczelnianej 2019/2020 

I. PROGRAM i SYSTEM ROZGRYWEK 
1. Dolnośląska Liga Międzyuczelniana w piłce siatkowej 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 8 zespołów. Rozgrywki podzielone są na rundę zasadniczą, w 

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

rozstawienie następuje zgodnie z miejscem uzyskanym w tabeli na koniec rundy zasadniczej.  

3. W fazie play- off zespoły rywalizują do dwóch wygranych meczów, z wyjątkiem meczów ćwierćfinałowych, 

w których odbywa się drugi mecz, z zaliczeniem pierwszego spotkania z rundy zasadniczej. Gospodarzem 

spotkań ćwierćfinałowych jest zespół, który w tabeli po rundzie zasadniczej zajął wyższe miejsce. Jeżeli w 

ćwierćfinale po dwóch spotkaniach dojdzie do remisu punktowego (punkt IV.1. regulaminu technicznego) 

to rozgrywany jest decydujący złoty set do 15 punktów.  

4. W spotkaniach półfinałowych, meczach o trzecie miejsce i finale gospodarzem pierwszego meczu jest 

zespół, który zajął niższe miejsce w tabeli po rundzie zasadniczej, a drugie i ewentualne trzecie spotkanie 

odbywa się na obiekcie zespołu rozstawionego wyżej po rundzie zasadniczej.  

5. O miejsca 5-8 zespoły rywalizują rozgrywając jeden mecz bez rewanżu. Mecze odbywają się zgodnie z 

rozstawieniem play- off na obiekcie zespołu rozstawionego wyżej w tabeli po rundzie zasadniczej.  

II. UCZESTNICTWO 

1. Zgodnie z Regulaminem Ogólnym. 

2. W danym meczu może uczestniczyć 14 zawodniczek z pośród zgłoszonych do rozgrywek  

3. Przed każdym meczem trener jest zobowiązany złożyć na stolik sędziowski komplet aktualnych legitymacji 

AZS zawodniczek swojej drużyny. Zawodnik nie posiadający legitymacji nie ma możliwości udziału w meczu. 

III. PRZEPISY GRY 

1. Rozgrywki prowadzone są zgodnie z przepisami PZPS. 

IV. PUNKTACJA 

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

 przy wynikach 3-0 lub 3-1 zwycięski zespół otrzymuje 3 pkt., a przegrany 0,  

 przy wyniku 3-2 zwycięski zespół otrzymuje 2 pkt., a przegrany 1 pkt. 

 zespół oddający mecz walkowerem otrzymuje  -3 pkt 

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

 lepszy stosunek małych punktów /większa liczba uzyskana po podzieleniu punktów zdobytych przez 

punkty stracone/, 

 wynik bezpośrednich spotkań. 



 

 
 

  

 

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. Ponadto zespół rozpoczyna nowy sezon z 

minus sześcioma punktami. 

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

3. Pozostałe przepisy określa Regulamin Ogólny DLM na sezon 2019/2020. 

 

 


