
System rozgrywek Ligi Siatkówki Kobiet  2017/2018 (14 drużyn ) 

Rozgrywki Ligi Siatkówki Kobiet obejmują dwie fazy: 
1) Faza zasadnicza: dwie rundy rozgrywane systemem „każdy z każdym - mecz i rewanż” z 
udziałem 14 drużyn.        

  
2) Faza play-off: W fazie play-off o tytuł Mistrza Polski grają drużyny, które po zakończeniu 
fazy zasadniczej rozgrywek  zajęły w tabeli miejsca od 1 do 4. Rywalizacja o tytuł Mistrza 
Polski obejmuje dwie rundy. W I  rundzie drużyny grają do dwóch wygranych meczów ze 
zmianą gospodarza po każdym meczu. Gospodarzami pierwszych spotkań będą drużyny, 
które po fazie zasadniczej rozgrywek zajęły wyższe miejsce w tabeli. Gospodarzem drugiego 
spotkania będą drużyny, które zajęły niższe miejsce w tabeli, natomiast gospodarzem 
ewentualnych trzecich spotkań będą drużyny, które zajęły wyższe miejsce w tabeli.      
Zwycięzcy rywalizacji zagrają w rundzie II o miejsca 1 - 2,    pokonani o miejsca 3-4 do 
dwóch wygranych meczów ze zmianą gospodarza po każdym meczu. Gospodarzami 
pierwszych spotkań będą drużyny, które po fazie zasadniczej rozgrywek zajęły wyższe 
miejsce w tabeli. Gospodarzem drugiego spotkania będą drużyny, które zajęły niższe 
miejsce w tabeli, natomiast gospodarzem ewentualnych trzecich spotkań będą drużyny, które 
zajęły wyższe miejsce w tabeli.  
Drużyny z miejsc 5 - 6 grają do dwóch wygranych meczów  według następujących zasad: 
gospodarzem pierwszego spotkania będzie drużyna, która po fazie zasadniczej rozgrywek 
zajęła 5 miejsce w klasyfikacji po fazie zasadniczej. Gospodarzem drugiego spotkania  
będzie drużyna z 6 miejsca w klasyfikacji po fazie zasadniczej, natomiast gospodarzem 
ewentualnego trzeciego meczu będzie drużyna, która zajęła 5 miejsce w klasyfikacji po fazie 
zasadniczej. 
Drużyny, które po zakończeniu fazy zasadniczej zajęły w tabeli rozgrywek miejsca 7-10 grają   
do dwóch wygranych meczów o ostateczne miejsce w klasyfikacji Ligi Siatkówki Kobiet 
według następujących zasad: gospodarzami pierwszych spotkań będą zespoły, które po 
fazie zasadniczej rozgrywek zajęły wyższe miejsce w tabeli. Gospodarzem drugiego 
spotkania będą drużyny, które zajęły niższe miejsce w tabeli, natomiast gospodarzem 
ewentualnych trzecich spotkań będą drużyny, które zajęły wyższe miejsce w tabeli.   
Zespoły z miejsc 11-12 grają  do dwóch wygranych meczów  według następujących zasad: 
gospodarzem pierwszego spotkania będzie drużyna, która po fazie zasadniczej rozgrywek 
zajęła 11 miejsce w tabeli. Gospodarzem drugiego spotkania  będzie drużyna z 12 miejsca w 
klasyfikacji po fazie zasadniczej, natomiast gospodarzem ewentualnego trzeciego meczu 
będzie drużyna, która zajęła 11 miejsce w klasyfikacji po fazie zasadniczej. 
Zwycięzca zajmie  11 miejsce w klasyfikacji końcowej rozgrywek Ligi Siatkówki Kobiet, a 
pokonany zagra baraż z drużyną I ligi o miejsce w Lidze Siatkówki Kobiet sezonu 2018/2019. 



Zespoły, które po zakończeniu fazy zasadniczej zajęły w tabeli rozgrywek miejsca 13-14 
opuszczają Ligę Siatkówki Kobiet. 

I RUNDA 
o miejsca 1- 4 (do dwóch wygranych meczów) 
Grają: A) 1 z 4; B) 2 z 3 (numery  oznaczają miejsca w tabeli po fazie zasadniczej) 
o miejsca 5-10 ( do dwóch wygranych meczów) 
Grają: C) 5 z 6 o miejsca 5 - 6; D) 7 z 8 o miejsca 7-8; E) 9 z 10 o miejsca 9-10; F) 11 z 
12 o miejsca 11-12; ( do dwóch wygranych meczów) (numery  oznaczają miejsca w tabeli 
po fazie zasadniczej) 
II RUNDA  
o miejsca 1-2 
Grają: G) Zwycięzca z A ze Zwycięzcą z  B ( do dwóch wygranych meczów) 
o miejsca 3-4 
H) Przegrany z A z  Przegranym z B ( do dwóch wygranych meczów) 

BARAŻ: 
Zespół, który zajmie 12 miejsce w klasyfikacji końcowej zagra baraż o miejsce w Lidze 
Siatkówki Kobiet sezonu 2018/2019. Przeciwnikiem w rywalizacji będzie drużyna I ligi.   
Baraż będzie rozgrywany do trzech wygranych spotkań według następujących zasad: 
gospodarzem pierwszych dwóch rozgrywanych dzień po dniu, będzie klub Ligi Siatkówki 
Kobiet;   gospodarzem trzeciego i ewentualnie czwartego meczu rozgrywanego dzień po 
dniu, będzie klub I ligi; gospodarzem ewentualnego piątego meczu będzie klub Ligi Siatkówki 
Kobiet. 
Zwycięzca barażu zagra w sezonie 2018/2019 w Lidze Siatkówki Kobiet, pokonany w I 
Lidze. 

z-ca Głównego Komisarza PLPS  SA                                                

       Renata Sobolewska                                                                      23.06.2017 


