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  SYSTEM ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI W PIŁCE SIATKOWEJ 

KOBIET NA ROK 2019  

I. Rozgrywki wojewódzkie: 

Termin przeprowadzenia rozgrywek: czerwiec-wrzesień 2018r. 

a) Rozgrywki na szczeblu wojewódzkim przeprowadzą WZPS. 

b) Bez udziału zespołów I i II ligi. 

c) Zwycięzcy z rozgrywek wojewódzkich awansują do udziału w zawodach szczebla   

     centralnego.  

 

II. Szczebel centralny. System pucharowy.  Runda wstępna I.  
Termin: 24 października roku Mecze Nr  1 - 2. 

 
a) W rundzie wstępnej I grają zwycięzcy rozgrywek wojewódzkich (potwierdzeni przez 

WZPS) oraz zespoły drużyn I i II ligowych, które zgłoszą się do udziału  

w rozgrywkach. Na tym etapie rozgrywek przewidywany jest udział 16 drużyn (w 

przypadku zgłoszeń większej liczby zespołów zostanie rozegrana runda 

przedwstępna). W miarę możliwości w celu zmniejszenia kosztów zespoły będą 

losowane w obrębie sąsiednich województw.  

b) Gospodarzami spotkań będą zwycięzcy rozgrywek wojewódzkich lub zespoły niżej 

sklasyfikowane w ubiegłorocznych rozgrywkach II lub I ligi (w spornych przypadkach 

gospodarze zostaną wyłonieni drogą losowania).  

c) Zespoły rozegrają jedno spotkanie. Do następnej rundy awansują zwycięzcy.  
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III. Szczebel centralny. System pucharowy.  Runda wstępna II.  

Termin: 21 listopada 2018r. Mecze Nr 3-6 

a) W rundzie wstępnej II grają zwycięzcy z rundy wstępnej I zgodnie z diagramem 

rozgrywek.  

b) Gospodarzami spotkań będą zwycięzcy rozgrywek wojewódzkich lub zespoły niżej 

sklasyfikowane w ubiegłorocznych rozgrywkach II ligi (w spornych przypadkach 

gospodarze zostaną wyłonieni drogą losowania).  

c) Zespoły rozegrają jedno spotkanie. Do następnej rundy awansują zwycięzcy 

 

 

 

IV.  Szczebel centralny. System pucharowy. Runda wstępna III.  

Termin: 12 grudnia 2018 roku Mecze Nr 7-8  

 

a) W rundzie wstępnej III grają zwycięzcy z rundy wstępnej II zgodnie z diagramem 

rozgrywek.  

b) Gospodarzami spotkań będą zwycięzcy rozgrywek wojewódzkich lub zespoły niżej 

sklasyfikowane w ubiegłorocznych rozgrywkach II ligi (w spornych przypadkach 

gospodarze zostaną wyłonieni drogą losowania).  

c) Zespoły rozegrają jedno spotkanie. Do następnej rundy awansują zwycięzcy 

 

 

 

V. Szczebel centralny. System pucharowy. 1/4 finału.      

Termin: 30 stycznia 2019 roku. Mecze Nr 9-12.  

a) W 1/4 finału zagrają 2 zespoły zwycięzcy rundy wstępnej III oraz 6 najlepszych 

zespołów po zakończeniu pierwszej rundy fazy zasadniczej rozgrywek Ligi Siatkówki  

Kobiet sezonu 2018/2019 (pozostałe drużyny Ligi Siatkówki Kobiet nie wezmą udziału 

w tej edycji rozgrywek). Zespoły z miejsc 1- 4 zostaną rozstawione. Na drodze 

losowania powstaną pary meczowe z zespołami rozstawionymi zgodnie z diagramem 

rozgrywek. Drużyny rozegrają po jednym meczu.  

b)  Gospodarzami spotkań będą zespoły z niższych klas rozgrywkowych oraz zespoły 

wyżej sklasyfikowane po pierwszej rundzie fazy zasadniczej rozgrywek Ligi Sezonu 

2018/2019. Zwycięzcy meczów awansują do Rudy Finałowej Pucharu Polski. 
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VI. Szczebel centralny. System pucharowy. Runda Finałowa. 4 zespoły. 

Termin 9-10 marca 2019 roku. Mecze nr 13-15. 

a) Drużyny, które awansowały z ćwierćfinałów utworzą półfinałowe pary meczowe zgodnie 

z diagramem rozgrywek. Zwycięzcy meczów awansują do finału Pucharu Polski.   

 Informacja o rozegraniu Rundy Finałowej będzie podana oddzielnym komunikatem.  

 

 

Uwaga: W rozgrywkach o Puchar Polski zawodniczki zagraniczne uczestniczą na             

następujących zasadach: rozgrywki wojewódzkie – max. 1 zawodniczka 

zagraniczna, runda I-III – max. 2 zawodniczki zagraniczne, od ¼ FINAŁU– max. 3 

zawodniczki zagraniczne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Wydziału Rozgrywek PZPS z-ca Głównego Komisarza PLPS SA   

 

 Marcin Weiner Renata Sobolewska  

 

 

 

 

Warszawa, 23.07.2018r. 

 


